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Εισαγωγή: 
Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία εκπονήθηκε για την κτήση του μεταπτυχιακού 

μου τίτλου. 

Ο αγροτικός τουρισμός ανήκει στις μορφές εναλλακτικού τουρισμού και ένας από 

τους στόχους του είναι η τουριστική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών-ορεινών 

περιοχών.  Κατά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση για ανάπτυξη των 

τουριστικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές. Μια αγροτική περιοχή για να 

αποκτήσει μια επιτυχημένη τουριστική ανάπτυξη θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από 

τους εξής παράγοντες 

o Ένα πλήρες πακέτο τουρισμού 

o Ικανή ηγεσία 

o Υποστήριξη και συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης 

o Επαρκή κεφάλαια για την τουριστική ανάπτυξη 

o Στρατηγικός σχεδιασμός 

o Ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των επιχειρηματιών και της τοπικής 

ηγεσίας 

o Ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των αγροτικών τουριστικών 

επιχειρήσεων 

o Πληροφόρηση και τεχνική βοήθεια για την ανάπτυξη και προβολή του 

τουρισμού 

o Ικανά γραφεία ενημέρωσης επισκεπτών-τουριστών 

o Εκτενής υποστήριξη της κοινότητας για τον τουρισμό 

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η έρευνα των παραπάνω παραγόντων 

επιτυχίας που συμβάλουν στη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. Η έρευνα διεξάχθηκε στα αγροτικά τουριστικά καταλύματα 

που βρίσκονται στη περιοχή του Έβρου, της Ξάνθης και της Δράμας.    

Στη πορεία αναλύθηκαν τα ευρήματα της έρευνας και εντοπίστηκαν σε κάθε περιοχή 

ξεχωριστά ποιοι παράγοντες παρουσιάζουν μια αξιόλογη εικόνα, ποιοι παράγοντες 

υστερούν και ποιοι παράγοντες υπολειτουργούν. Καταγράφηκαν συμπεράσματα επί 

του θέματος και ειπώθηκαν προτάσεις βελτίωσης. 

Επιπλέον μέσα στη εργασία περιέχονται πληροφορίες σχετικά με την έννοια και τον 

ορισμό του αγροτικού τουρισμού, με τις μορφές που κατηγοριοποιείται, με τα 
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πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του αγροτικού τουρισμού, με την επίκαιρη 

εικόνα του στη χώρα της Ελλάδας, με χρηματοδοτήσεις σχετικά με τον αγροτικό 

τουρισμό. Τέλος παρατίθενται στοιχεία αναφορικά με τη περιοχή της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, με ποιες χώρες συνορεύει, με το φυσικό πλούτο και τη 

πανίδα της περιοχής κ.α.       
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1.1 Η έννοια του τουρισμού  

Το τουρισμό θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε ως το φαινόμενο κατά το οποίο 

το άτομο αφήνει για ένα προσωρινό διάστημα το τόπο μόνιμης κατοικίας του και 

μετακινείται σε κάποιο άλλο. Ήδη από την αρχαιότητα είχε καταγραφεί η ύπαρξη του 

τουρισμού. Ο τουρισμός είναι ένα σύνθετο κοινωνικό-οικονομικό φαινόμενο και 

χωρίς αμφιβολία είναι μία από τις πιο σημαντικές δυνάμεις που διαμορφώνουν στη 

κοινωνία στην οποία ζούμε(Ursache,2015). Κατά τα τελευταία 20 χρόνια η 

βιομηχανία του τουρισμού συνεχίζει να εξαπλώνεται και έχει γίνει μία από τις 

υψηλότερες βιομηχανίες ανάπτυξης στον κόσμο (Chih-Hsing and Sheng-Fang, 2015).  

Με την κοινωνική-πολιτιστική άποψη (Ursache,2015) ο τουρισμός θεωρείται ως μια 

δύναμη σταθερότητας σε μια κοινωνία, καθώς μπορεί να συμβάλει στη αύξηση της 

απασχόλησης, στη αύξηση του εισοδήματος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την 

αύξηση του πολιτισμικού επιπέδου, την απόκτηση νέων πληροφοριών και γνώσεων, 

τη κοινωνική πρόοδο και τη πρόσβαση στο μοντερνισμό, την αναζωογόνηση των 

φτωχών και των περιθωριακών περιοχών. 

Το φαινόμενο του τουρισμού επιφέρει αλλαγές και ανάκαμψη στο κοινωνικό, 

οικονομικό, εργασιακό και περιβαλλοντικό τομέα της χώρας στη οποία ανθίζει. 

Σύμφωνα με τα λεγόμενα της Ursache (2015) ο τουρισμός έχει μεγάλες δυνατότητες 

όσον αφορά την απασχόληση, συμβάλει σημαντικά στο να προσελκύει το πλεόνασμα 

του εργατικού δυναμικού από άλλους τομείς και έτσι μειώνει την ανεργία και κυρίως 

σε τμήματα με σχετικά χαμηλές πιθανότητες να εισέλθουν στη αγορά εργασίας όπως 

παραδείγματος χάρη νέοι, γυναίκες, άτομα με μέση/χαμηλή εκπαίδευση και 

κατάρτιση. Ακόμη, ο τουρισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας επειδή τονώνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των τοπικών 

επιχειρήσεων και των συναφών επιχειρήσεων σε άλλους διεθνείς τουριστικούς 

προορισμούς, οδηγώντας σε αύξηση επενδύσεων στις δημόσιες επιχειρήσεις κοινής 

ωφέλειας και στις υποδομές μεταφορών όπως δρόμους, αεροδρόμια, λιμάνια, 

ηλεκτρικό ρεύμα, δίκτυο αποχέτευσης (Ursache,2015). Επίσης, οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις στο τομέα του τουρισμού περιλαμβάνουν κεφάλαια για τεχνολογία, 

δεξιότητες, τεχνογνωσία, ζήτηση για τοπικά αγαθά, βελτίωση του εμπορικού 

ισοζυγίου, αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό κομμάτι της αειφόρου ανάπτυξης 

(Ursache,2015). Έπειτα έχει ένα σημαντικό ρόλο στην αύξηση της ανθρώπινης 

συνείδησης σχετικά με τη προστασία του περιβάλλοντος, και με την τουριστική 



 

11 
 

δραστηριότητα επιτρέπεται καλύτερη χρήση των φυσικών πόρων ιδίως μέσω των 

διεθνών τουριστικών ροών και του τομέα του εναλλακτικού τουρισμού, 

(Ursache,2015). 

Κλείνοντας ο τουρισμός είναι ένα ειδικό και σύνθετο κοινωνικό και οικονομικό 

φαινόμενο του πολιτισμού, το οποίο είναι σταθεροποιημένο στη κοινωνική ζωή και 

επηρεασμένο από αυτήν, με μια εθνική και διεθνή υψηλή δυναμική (Ursache,2015). 

Καταλαμβάνει καίρια θέση και συμβάλλει αποφασιστικά  στην ανάπτυξη 

οποιασδήποτε χώρας και αν ευδοκιμεί. Γι' αυτό λοιπόν θα ήταν καλό η αξιοποίηση 

και η  βελτίωση του να βρίσκεται στις άμεσες  προτεραιότητες μας. 

        

1.2 Διακρίσεις και μορφές του τουρισμού 

Κατά τα λεγόμενα του Κολτσιδόπουλου(2000) το στοιχείο που δημιουργεί τη 

μετακίνηση είναι η νέα τοποθεσία που μας έλκει, ο άλλος τόπος ή όπως αλλιώς 

ονομάζεται ο τουριστικός προορισμός. Όταν αναφερόμαστε στο τουριστικό 

προορισμό εννοούμε την περιοχή η οποία διαθέτει τουριστικά θέλγητρα, τα θέλγητρα 

στη τουριστική ορολογία ονομάζονται πόλοι έλξης, τα οποία θα τραβήξουν τη 

προσοχή των υποψήφιων τουριστών και θα είναι τελείως διαφορετικά από αυτά του 

τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Οι διακρίσεις του τουρισμού είναι πολλές και 

εξαρτώνται από τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η διάκριση. 

α) Από γεωγραφική και διοικητική άποψη: 

  α.1) Εσωτερικός τουρισμός 

  α.2) Εξωτερικός τουρισμός 

  α.2.1) Εξωτερικός παθητικός τουρισμός 

  α.2.2) Εξωτερικός ενεργητικός τουρισμός 

β) Από άποψη τουριστικού πλήθους: 

  β.1) Μεμονωμένος ή ατομικός τουρισμός 

  β.2) Μαζικός ή ομαδικός τουρισμός 

γ)  Από άποψη εποχής: 

  γ.1) Συνεχής ή ετήσιος τουρισμός 

  γ.2) Εποχιακός τουρισμός 

δ) Από άποψη του μεγέθους του τουριστικού πλήθους: 

  δ.1) Νεκρή περίοδος ή χαμηλή 
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  δ.2) Μέση περίοδος 

  δ.3) Υψηλή περίοδος ή περίοδος αιχμής 

ε) Από άποψη μορφής (σκοπού ή λόγου): 

  ε.1) Κλασική μορφή τουρισμού 

  ε.2) Εναλλακτικές ή ειδικές μορφές τουρισμού  

στ.) Από άποψη χρήσης μεταφορικό μέσου: 

  στ.1) Τουρισμός με αυτοκίνητο ή οδικός 

  στ.2) Τουρισμός με σιδηρόδρομο 

  στ.3) Τουρισμός με πλωτά μέσα 

  στ.4) Αεροπορικός τουρισμός 

  στ.5) Ποδηλατικός τουρισμός 

  στ.6) Πεζοπορικός τουρισμός 

 

1.3 Ο εναλλακτικός ή ειδικής μορφής τουρισμός 

Το κύριο χαρακτηριστικό των εναλλακτικών μορφών τουρισμού είναι η αντίθεση 

τους προς την κλασική μορφή τουρισμού(Κολτσιδόπουλος,2000). Ο εναλλακτικός 

τουρισμός συνδέεται με κοινωνικές και περιβαλλοντικές αξίες που επιτρέπει τόσο 

στους ‘οικοδεσπότες’ όσο και στους ‘φιλοξενούμενους’ να υφίστανται τις θετικές 

αλληλεπιδράσεις και να μοιράζονται εμπειρίες(Βενετσανοπούλου,2006).  

Πολλοί παρατηρητές θεωρούν ότι ο εναλλακτικός τουρισμός έχει τη δυνατότητα να 

επιφέρει αειφόρο ανάπτυξη στις κοινωνίες (Scheyvens,2012; Scheyvens,2002a). 

Ως στόχους των εναλλακτικών μορφών τουρισμού θα μπορούσαμε να πούμε 

σύμφωνα με τα λεγόμενα της Agaliotou (2015) ότι έχουν ως σημείο εκκίνησης τη 

φυσική διαβίωση, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, την επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, τα έθιμα και τις παραδόσεις και 

τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι τουρίστες που ενδιαφέρονται για τις 

εναλλακτικές μορφές τουρισμού συνήθως είναι ευαισθητοποιημένοι σε 

περιβαλλοντικά και πολιτιστικά θέματα, είναι συνειδητοποιημένοι πολιτιστικά, έχουν 

καλύτερη μόρφωση, σέβονται τα τοπικά έθιμα και τις παραδόσεις(Agaliotou,2015; 

Βενετσανοπούλου,2006). Ακόμη, ενδιαφέρονται για την εξερεύνηση της τοπικής 

κουλτούρας και να έρθουν σε επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, να μοιραστούν τις 

εμπειρίες τους και να υποστηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις (Liakara,2010).     
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Οι εναλλακτικές μορφές που υπάρχουν και έχουν αναπτυχθεί είναι οι εξής 

(Κολτσιδόπουλος,2000): Φυσιολατρικός ή φυσιογνωστικός τουρισμός, Μορφωτικός 

ή γνωστικός τουρισμός, Θρησκευτικός τουρισμός, Αθλητικός τουρισμός, 

Καλλιτεχνικός τουρισμός, Ιαματικός τουρισμός ή θερμαλισμός, Επαγγελματικός ή 

εμπορικός τουρισμός, Συνεδριακός τουρισμός, Τουρισμός κινήτρων  (Incentive 

travel), Εκθεσιακός τουρισμός, Θαλάσσιος τουρισμός (Yachting), Οικολογικός 

τουρισμός ή Οικοτουρισμός, Αγροτουρισμός, Τουρισμός περιπέτειας, Τουρισμός 

παραχείμασης, Τουρισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες, Ορεινός τουρισμός, 

Χιονοδρομικός τουρισμός, Δασοτουρισμός, Ιπποτουρισμός, Οικογενειακός 

τουρισμός, Τουρισμός για νέους, Τουρισμός Γ’ ηλικίας, Κοινωνικός τουρισμός, 

Λαϊκός τουρισμός, Κοσμοπολίτικος τουρισμός, Γυμνιστικός τουρισμός, Θεματικός 

τουρισμός, Επιλεκτικός  τουρισμός, Χρονομετρική μίσθωση (timesharing).   

Οι μελετητές επαινούν αυτές τις μορφές τουρισμού όχι μόνο για το ότι περιορίζουν 

τις δυσμενείς περιβαλλοντικές, κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις αλλά και 

επίσης επειδή έχουν στόχο να παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες στους μικρούς 

επιχειρηματίες, τους κατοίκους και τους διάφορους τοπικούς φορείς(Scheyvens,2012; 

Scheyvens,2002a; Singh, 2002). 

Συνοψίζοντας ο εναλλακτικός τουρισμός μπορεί να θεωρηθεί ως μια μορφή που 

υποστηρίζει τον τουρισμό και οι λειτουργίες του μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

αποτελεσματικά για τη δημιουργία της τοπικής ανάπτυξης (Moscardo,2008).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
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2.1 Ιστορική αναδρομή 

Πριν από το 1850(Καζάκου και Παπαγιάννη,2005)  η πλειοψηφία των ανθρώπων 

κατοικούσε σε οικισμούς, χωριά, μικρές πόλεις μέσα στην ύπαιθρο και στο φυσικό 

περιβάλλον και απασχολούνταν κυρίως με αγροτικές εργασίες. Κατά την περίοδο της 

βιομηχανικής επανάστασης οι πόλεις άρχισαν να μεγαλώνουν διότι δημιουργήθηκε ο 

αστικός πληθυσμός, ο οποίος κατοικούσε στα αστικά κέντρα καθώς εκεί εργάζονταν. 

Όσο τα αστικά κέντρα μεγάλωναν τόσο ο πληθυσμός που κατοικούσε σε αυτά 

επισκεπτόταν την ύπαιθρο λίγες φορές ή και καθόλου. Η πρώτη εμφάνιση του 

αγροτικού τουρισμού τοποθετείται τον 19ον αιώνα καθώς με τον μοντέρνο, κατά τα 

λεγόμενα της τότε εποχής, ατμοκίνητο σιδηρόδρομο ο πληθυσμός που κατοικούσε 

στα αστικά κέντρα προέβαινε σε εκδρομές στην ύπαιθρο(Βενετσανοπούλου,2006). Η 

σύγχρονη περίοδος του αγροτικού τουρισμού και ως εναλλακτική μορφή τουρισμού 

υφίσταται στα μέσα της δεκαετίας του 1960, καθώς στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής παρουσιάζεται για πρώτη φορά η τουριστική δραστηριότητα “Farm and 

Ranch Hospitality”. Από τότε έως και σήμερα ο αγροτικός τουρισμός έλαβε τη μορφή 

της συγκροτημένης εναλλακτικής μορφής τουρισμού. Το αγροτικό τουριστικό δίκτυο 

πλέον κατέχει επιχειρηματικές βάσεις και ο αριθμός των εν δυνάμει αγροτικών 

τουριστών-πελατών μεγαλώνει.       

 

 

2.2 Ο αγροτικός τουρισμός ως ενναλακτική μορφή τουρισμού 

Όπως αναφέραμε στο πρώτο κεφάλαιο ο αγροτικός τουρισμός ανήκει στις 

εναλλακτικές ή ειδικές μορφές τουρισμού. Σύμφωνα με τα λεγόμενα των 

Μαντζουράνη και Τζιφάκη (2006), αγροτικός τουρισμός ονομάζεται η εναλλακτική 

μορφή τουρισμού η οποία ευδοκιμεί σε αγροτικές περιοχές που είναι μη τουριστικά 

κορεσμένες και συνδέεται με κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτισμικές αξίες. Τα 

άτομα που προτιμούν αυτή την εναλλακτική μορφή τουρισμού είναι άτομα που 

θέλουν οι διακοπές τους να έχουν τη «φόρμουλα των 3Φ» δηλαδή Φύση-Φιλία-

Φιλοξενία και όχι τη «φόρμουλα των 3S» δηλαδή Sun-Sea-Sand που ανήκει στο 

μαζικό τουρισμό. Συνηθίζεται τα άτομα που επιλέγουν αυτή τη μορφή τουρισμού να 

έχουν συγκεκριμένα ενδιαφέροντα και να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένα σε 

ζητήματα του περιβάλλοντος.  
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Υποστηρίζεται (Παπακωνσταντινίδης,1992) πως ο αγροτικός τουρισμός αφορά τον 

εργάτη της πόλης που ίσως να μην έχει την οικονομική άνεση να δαπανήσει μεγάλος 

μέρος του εισοδήματος του για διακοπές, το μισθωτό, τον καλλιτέχνη και σε γενικές 

γραμμές τον οποιονδήποτε που όντας αγχωμένος από τον τρόπο ζωής στο αστικό 

κέντρο όπου κατοικεί αναζητά μια πραγματική διέξοδο από τη ρουτίνα.  

 

 

2.3 Ορισμοί για τον αγροτικό τουρισμό 

Σύμφωνα με τον Λογοθέτη (1988), «ο αγροτικός τουρισμός είναι η μορφή του 

τουρισμού που αναπτύσσεται σε αγροτικές κυρίως περιοχές, στηρίζεται στην αξιοποίηση 

των φυσικών, πολιτιστικών και ανθρώπινων τοπικών πόρων, ικανοποιεί εξειδικευμένες 

προσωπικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου και αποβλέπει στη συγκράτηση και 

παραπέρα παλιννόστηση του ντόπιου πληθυσμού, στην εξασφάλιση συμπληρωματικού 

εισοδήματος και στην άνοδο του βιοτικού και πολιτιστικού του επιπέδου».  

Οι Hernandez-Maestro et al, (2007) υποστηρίζουν ότι «αναπτύσσεται τουριστική 

δραστηριότητα στις αγροτικές περιοχές, αν και βέβαια το πώς ορίζεται μια περιοχή ως 

αγροτική διαφέρει μεταξύ των χωρών και αρκετές φορές μεταξύ των διαφόρων 

περιοχών μιας χώρας. Το κύριο κίνητρο για τους τουρίστες που προτιμούν τον αγροτικό 

τουρισμό είναι η επαφή με ένα αγροτικό τρόπο ζωής και η επαφή με τη 

φύση(δραστηριότητες περιπέτειας, γεωργίας, εκδρομές, παραδοσιακή σπιτική κουζίνα). 

Τέλος, οι διαμονές είναι σύντομες, συχνά μόνο για ένα Σαββατοκύριακο».       

 

Ο Παπακωνσταντινίδης (1992), ορίζει τον αγροτικό τουρισμό «ως την τουριστική 

δραστηριότητα που αναπτύσσεται σε χώρο μη αστικό, κυρίως μέσα από μικρές μονάδες 

οικογενειακού ή συνεταιριστικού χαρακτήρα, και στοχεύει στη δημιουργία 

συμπληρωματικής απασχόλησης στο τοπικό πληθυσμό, τη συγκράτηση του πληθυσμού 

στις εστίες του, την ανάπτυξη-ενίσχυση της τοπικής αγοράς».    

 

 

 



 

17 
 

2.4 Ο προσδιορισμός της έννοιας του αγροτικού τουρισμού. 

Ο αγροτικός τουρισμός εμφανίζεται, δραστηριοποιείται και ευδοκιμεί στην ύπαιθρο 

και όχι μέσα σε αστικές περιοχές. Ο εν δυνάμει τουρίστας-πελάτης αφήνει το αστικό 

κέντρο και πηγαίνει στο περιβάλλον της επαρχίας και της αγροτικής ζωής. Δίνει την 

δυνατότητα στον εν δυνάμει τουρίστα-πελάτη να περάσει ήσυχες και όχι πολύβουες 

διακοπές, να έρθει σε επαφή με την φύση και το παραδοσιακό στοιχείο του 

πολιτισμού, τα ήθη και τα έθιμα, να απολαύσει το καθαρό αέρα της, να ακούσει τους 

ήχους της, να γευτεί τα παραδοσιακά υγιεινά φαγητά και να δεχτεί την απλή μεν αλλά 

πρόσχαρη δε φιλοξενία. Έχει την ευκαιρία να πάρει μέρος στις καθημερινές 

αγροτικές ασχολίες και στις υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες.  

Κατά τα πρότυπα του αγροτικού τουρισμού ο εν δυνάμει τουρίστας-πελάτης διαμένει 

είτε σε κάποιο αγρόκτημα που βρίσκεται στη ύπαιθρο ενδεχομένως μαζί με τον 

ιδιοκτήτη-αγρότη του αγροκτήματος, είτε σε κατάλληλα διαμορφωμένα καταλύματα 

που βρίσκονται εντός των αγροτικών κατοικιών, είτε σε ανεξάρτητές κατοικίες που 

βρίσκονται εντός των αγροτικών περιοχών, είτε σε οικισμούς που είναι 

διαμορφωμένους για αυτό τον σκοπό (Βενετσανοπούλου,2006).  

Έπειτα κατά την διαμονή τους οι τουρίστες-πελάτες μπορούν να παρακολουθήσουν 

τον αγροτικό τρόπο ζωής ή ακόμη και να συμμετέχουν σε αυτόν παίρνοντας μέρος σε 

διάφορες ασχολίες όπως παραδείγματος χάρη στο μάζεμα φρούτων και λαχανικών, 

στη καλλιέργεια φρούτων ή λαχανικών, στη τυροκομεία, στο άρμεγμα μηρυκαστικών 

ζώων, στη παρασκευή γλυκού του κουταλιού ή άλλων ντόπιων παραδοσιακών 

φαγητών και εδεσμάτων  κ.α.  Ακόμη, να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες 

αναψυχής, όπως για παράδειγμα εξόρμηση στη φύση με πεζοπορία, να κάνουν 

ιππασία σε περίπτωση που υπάρχει ιππικός όμιλος, κανό-καγιάκ σε περίπτωση που 

υπάρχει ποτάμι, να κατασκευάσουν είδη κεραμικής σε περίπτωση που υπάρχει 

εργαστήριο κεραμικής, απασχόληση με το ψάρεμα κ.α. Τέλος, να ενημερωθούν και 

να αποκομίσουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον της εκάστοτε 

αγροτικής περιοχής.  

Στον εν δυνάμει τουρίστα-πελάτη του παρέχονται γεύματα τα οποία γίνονται με υλικά 

της ντόπιας αγροτικής παραγωγής. Παραδείγματος χάρη το πρωινό που του 

προσφέρεται περιέχει ψωμί το οποίο το ζύμωσε η ιδιοκτήτρια ή μπορεί και ο ίδιος ο 

πελάτης να συνέβαλε σε αυτή τη διαδικασία παρασκευής, βούτυρο και γάλα το οποίο 

προέρχεται από τα οικόσιτα ζώα ενός ντόπιου κτηνοτρόφου της περιοχής ή και από 
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τα οικόσιτα ζώα του ίδιου του ιδιοκτήτη-αγρότη του αγροκτήματος, μαρμελάδα η 

οποία παρασκευάζεται από τον γυναικείο αγροτουριστικό συνεταιρισμό της εκάστοτε 

περιοχής κ.α.  

Συνοψίζοντας, αρκετοί κάτοικοι αστικών κέντρων έχουν στραφεί σε αυτή τη μορφή 

του τουρισμού προκειμένου να ξεφύγουν από τους γρήγορους ρυθμούς και το στρες 

της καθημερινότητας. Υπολογίζεται πως το 70% των Αμερικάνων, Αυστραλών, 

Γερμανών και Αυστριακών κάνει αγροτουρισμό σε ετήσια βάση 

(Βενετσανοπούλου,2006). Ο αγροτικός τουρισμός έχει λειτουργήσει ως μέσο 

προβολής του φυσικού πλούτου και του πολιτισμού της υπαίθρου. Είναι μια μορφή 

τουρισμού που μπορεί να συνεισφέρει στην οικονομική, κοινωνική και 

περιβαλλοντική ανάπτυξη των ορεινών και μειονεκτικών αγροτικών περιοχών.   

 

2.5 Οι μορφές του αγροτικού τουρισμού 

Η διεθνής εμπειρία και πρακτική υποδείχνει δύο κύριες μορφές, τις Διακοπές στην 

Αγροτική Εκμετάλλευση-Farm House Holidays και την Διανυκτέρευση με Πρωινό-

Bed and Breakfast (Παπακωνσταντινίδης,1992; Αποστολόπουλος και Σδράλη,2009).   

Η μορφή κατά την οποία οι τουρίστες-επισκέπτες φιλοξενούνται σε μεγάλα 

αγροκτήματα και συμμετέχουν στις γεωργικές εργασίες αλλά και στη 

καθημερινότητα και στον τρόπο ζωής των ίδιων των αγροτών είναι διεθνώς γνωστή 

με το όνομα Farm House Holidays(Παπακωνσταντινίδης,1992). Ευδοκιμεί σε χώρες 

όπως Γερμανία, Αυστρία κ.α. όπου εφαρμόζεται η έννοια της μεγάλης γεωργικής 

εκμετάλλευσης και της μεγάλης ιδιοκτησίας(Παπακωνσταντινίδης,1992).  

Η μορφή κατά την οποία οι τουρίστες-επισκέπτες φιλοξενούνται σε μικρά 

καταλύματα, τα οποία πληρούν όλες τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις που 

ορίζονται από την εθνική νομοθεσία για να χρησιμεύσουν ως καταλύματα, όπου 

εκτός από διαμονή τους παρέχεται πρωινό γεύμα είναι διεθνώς γνωστή με το όνομα 

Bed and Breakfast(Παπακωνσταντινίδης,1992). Ευδοκιμεί σε χώρες όπως Ιταλία, 

Βρετανία κ.α. όπου το χαρακτηριστικό στοιχείο της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι 

το μικρό μέγεθος(Παπακωνσταντινίδης,1992).     
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2.6 Οι στόχοι του αγροτικού τουρισμού 

Ο αγροτικός τουρισμός όπως προαναφέραμε ανήκει στη κατηγορία εναλλακτικές 

μορφές τουρισμού. Σύμφωνα με τους Roberts and Hall (2001), Hall et al. (2004), 

Βενετσανοπούλου (2006), Αποστολόπουλος και Σδράλη (2009) στοχεύει στα 

παρακάτω:  

o Ο εν δυνάμει πελάτης φιλοξενούμενος να έρθει στην ύπαιθρο και σε επαφή με 

την φύση, να δει πως είναι η καθημερινή ζωή των κατοίκων σε μια αγροτική 

περιοχή ή ακόμη να συμμετέχει σε διάφορες ασχολίες και να πάρει μέρος σε 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 

o Ο οικονομικός τομέας αυτών των περιοχών να αναπτυχθεί και αυτό θα 

επιτευχθεί με τη παροχή συμπληρωματικού εισοδήματος στο τομέα της 

γεωργίας, της βιοτεχνίας και των υπηρεσιών (Roberts and Hall,2001; Hall et 

al. 2004). 

o Ενεργοποίηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών 

συνεταιρισμών, ως φορέων του αγροτικού τουρισμού και της 

αγροτουριστικής ανάπτυξης(Βενετσανοπούλου,2006). 

o Στην ύπαρξη αύξησης των κοινωνικών επαφών και κατ’ επέκταση στη 

κατάρριψη της απομόνωσης των απομακρυσμένων περιοχών (Roberts and 

Hall,2001; Hall et al. 2004). 

o Στη προστασία του περιβάλλοντος και στην αξιοποίηση και προβολή της 

πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομίας της εκάστοτε περιοχής 

(Αποστολόπουλος και Σδράλη, 2009). 

o Την γνωριμία και την διάδοση προϊόντων που προέρχονται από την 

οικοτεχνία και τη χειροτεχνία της περιοχής (Βενετσανοπούλου,2006). 

 

2.7 Οι θετικές συνέπειες του αγροτικού τουρισμού 

Σε αυτή την υποενότητα παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει ο 

αγροτικός τουρισμός. Ας τα χωρίσουμε σε τρείς κατηγορίες περιβαλλοντικά, 

κοινωνικά και οικονομικά πλεονεκτήματα.  

Οικονομικά πλεονεκτήματα. Ξεκινώντας από τα οικονομικά πλεονεκτήματα 

βλέπουμε πως ο αγροτικός τουρισμός βοηθάει στη άνοδο του επιπέδου της 

οικονομίας της εκάστοτε περιοχής και προσφέρει ένα συμπληρωματικό εισόδημα 

στους κατοίκους (Δροσοπούλου, 1989), καθώς στις υπαίθριες περιοχές υπάρχει μια 
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αύξηση του αριθμού των τουριστών(Ionela et al.,2015). Παίζει σημαντικό ρόλο στο 

τομέα της απασχόλησης, βοηθώντας στη μείωση του προβλήματος της 

ανεργίας(Canoves et al., 2004). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο ντόπιος πληθυσμός της 

αγροτικής περιοχής να μη χρειάζεται να καταφύγει σε κάποιο αστικό κέντρο για την 

αναζήτηση εργασίας. Τέλος, στοχεύει στο να συνδυαστούν και να συνεργαστούν και 

οι τρείς τομείς της παραγωγής μιας χώρας, δηλαδή ο πρωτογενής, ο δευτερογενής και 

ο τριτογενής(Δροσοπούλου, 1989). 

Κοινωνικά πλεονεκτήματα. Όσον αφορά τα κοινωνικά πλεονεκτήματα, ο αγροτικός 

τουρισμός συμβάλει στη περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς δημιουργεί αναπτυξιακά 

έργα υποδομής και ανωδομής(Δροσοπούλου, 1989). Ακόμα συμβάλει στη συντήρηση 

των τοπικών υπηρεσιών δηλαδή υπάρχει ένα καλύτερο οδικό δίκτυο και καλύτερες 

συγκοινωνίες(Canoves et al., 2004). Ο ρόλος της γυναίκας στις αγροτικές περιοχές 

έχει πάρει άλλη διάσταση(Canoves et al., 2004), μια απόδειξη για αυτό είναι η 

δημιουργία των γυναικείων συνεταιρισμών. Έπειτα, ο αγροτικός τουρισμός δε 

χαρακτηρίζεται από σύγχρονα και μεγάλα οικοδομήματα όπως συμβαίνει σε κλασικά 

τουριστικά θέρετρα οπότε δεν αλλοιώνει το παραδοσιακό στοιχείο της επαρχιακής 

περιοχής(Ionela et al., 2015). Συμβάλει στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 

της εκάστοτε περιοχής και όσον αφορά τους εν δυνάμει τουρίστες-πελάτες επιλέγουν 

τον αγροτικό τουρισμό διότι θέλουν να δούνε πώς ζούνε οι άνθρωποι στην ύπαιθρο 

και να γευτούν την τοπική παραδοσιακή γαστρονομία (Ionela et al., 2015).   

Περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα. Οι τουρίστες που προσελκύονται από τον αγροτικό 

τουρισμό χαρακτηρίζονται από οικολογική συνείδηση και αγαπούν να περνούν χρόνο 

στην ύπαιθρο. Τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από αυτόν τον 

τομέα είναι πως υπάρχει προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, συντήρηση και 

καθαριότητα των υπαίθριων τοπίων(Canoves et al., 2004). Ακόμη, στα 

πλεονεκτήματα περιλαμβάνεται η ίδρυση εθνικών πάρκων και προστατευόμενων 

περιοχών, τα οποία είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για τους τουρίστες που προτιμούν τον 

αγροτικό τουρισμό(Ionela et al., 2015). Όπως αναφέραμε πριν ο αγροτικός τουρισμός 

δε χαρακτηρίζεται από σύγχρονες και μεγάλες εγκαταστάσεις. Οπότε δεν επιβαρύνει 

το περιβάλλον(Ionela et al., 2015) όπως θα το επιβάρυναν κλασικά τουριστικά 

θέρετρα ή άλλες βιομηχανίες που σχετίζονται με μεταλλεύματα ή βαριές ανθυγιεινές 

κατασκευές. 
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Συνοψίζοντας, ο αγροτικός τουρισμός εισχωρεί στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα 

των αγροτικών περιοχών και επίσης παρακινεί τις δραστηριότητες για τη προστασία 

του περιβάλλοντος, της πανίδας και της χλωρίδας.    

 

 

2.8 Οι αρνητικές επιπτώσεις του αγροτικού τουρισμού 

 Όπως όλες οι μορφές του τουρισμού έτσι και ο αγροτικός τουρισμός εμφανίζει 

μειονεκτήματα, τα οποία κυμαίνονται τόσο σε οικονομικό, όσο σε κοινωνικό και 

περιβαλλοντικό επίπεδο. 

Περιβαλλοντικά μειονεκτήματα. Όσον αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον, οι αγροτικές περιοχές είναι ιδιαίτερα επιρρεπής σε καταστροφές από την 

ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού. Σύμφωνα με την Canoves et al.(2004) η 

παρουσία ενός μεγάλου αριθμού τουριστών στις υπαίθριες περιοχές και η περιήγησή 

του στα εθνικά πάρκα και στα αξιοθέατα μπορεί να καταστρέψει τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα της υπαίθρου που προσελκύουν τους τουρίστες. Ακόμα, προκαλείται 

μόλυνση του περιβάλλοντος που προέρχεται από την ρίψη απορριμμάτων και 

λυμάτων. Λόγω της αυξημένης κίνησης των τουριστών δημιουργείται κυκλοφοριακή 

συμφόρηση αλλά και ατμοσφαιρική ρύπανση από τα βλαβερά αέρια των εξατμίσεων 

των αυτοκινήτων. Υπάρχει πρόβλημα στάθμευσης καθώς υπάρχει μεγάλος αριθμός 

αυτοκινήτων, όπως επίσης οι υπηρεσίες οδικής βοήθειας δε θα μπορούν να απαντούν 

σε όλες τις επείγουσες κλήσεις(OCDE, 1994). Η αγροτική τουριστική δραστηριότητα 

μπορεί να επιφέρει ζημιές τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στη πανίδα, 

παραδείγματος χάρη, η ανεξέλεγκτη συγκομιδή λουλουδιών ή άλλων φυτών μπορεί 

να προκαλέσει εξαφάνιση του είδους και καταστροφή της τοπικής χλωρίδας (Ionela 

et al., 2015). Έπειτα η δραστηριότητα της ιππασίας και του περιπάτου μπορεί να 

φθείρει τα μονοπάτια που βρίσκονται μέσα στις προστατευόμενες 

περιοχές(OCDE,1994). Ακόμη η ηχορύπανση και η ρίψη σκουπιδιών θα διαταράξουν 

την ισορροπία και την ηρεμία της πανίδας των προστατευόμενων περιοχών 

(OCDE,1994). 

Κοινωνικά μειονεκτήματα. Ο αγροτικός τουρισμός μπορεί να επιφέρει αρνητικές 

επιπτώσεις στο κοινωνικό τομέα όπως απώλεια της παραδοσιακής ταυτότητας και 

απώλεια των παραδόσεων και αξιών(Ionela et al., 2015). Η υιοθέτηση νέων ιδεών, 
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στυλ και συμπεριφορών από τους ντόπιους κάτοικους της περιοχής μεταβάλει τις 

αξίες του παραδοσιακού πολιτισμού (Canoves et al., 2004).  

Οικονομικά μειονεκτήματα. Σχετικά με τον τομέα της οικονομίας οι γεωργικές 

δραστηριότητες παραγκωνίζονται οπότε το εισόδημα που προέρχεται από τον κλάδο 

της γεωργίας μειώνεται διότι η ενασχόληση με τον αγροτικό τουρισμό θεωρείται μια 

δικαιολογημένη οικονομική δραστηριότητα(Canoves et al., 2004).   

Κλείνοντας, όταν δε γίνεται σωστή διαχείριση του αγροτικού τουρισμού τότε 

υπάρχουν δυσάρεστες περιπτώσεις στο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό 

περιβάλλον.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ           

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΕΛΛΆΔΑ 

 

3.1 Ιστορική αναδρομή του αγροτικού τουρισμού στην Ελλάδα 

Έως και το τέλος της δεκαετίας του 1970 δεν υπήρχε κάποια οργανωμένη μορφή 

αναφορικά με τον αγροτικό τουρισμό στη χώρα της Ελλάδας(Perrotis College,(n.d)). 

Σε αντίθεση, κατά την δεκαετία του 1980 ο αγροτικός τουρισμός ξεκίνησε να 

αναπτύσσεται (Βενετσανοπούλου,2006). Η ανάπτυξη αυτής της μορφής του 

τουρισμού ήταν για να συμπληρώσει το ήδη υπάρχων ξενοδοχειακό δυναμικό της 

χώρας, το οποίο άνθιζε στις παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας(Perrotis 

College,(n.d)). Η Ελλάδα είναι μια μεσογειακή χώρα και ο τουριστικός τομέας της 

ήταν κατεξοχήν παραθαλάσσιος οπότε λοιπόν ο τομέας του αγροτικού τουρισμού 

άργησε κατά πολύ να δημιουργηθεί. Σύμφωνα με τα λεγόμενα των Ιακωβίδου et 

al.(2002) επισημαίνονται τρείς σημαντικοί παράγοντες. Πρώτον, στις χώρες της 

Μεσογείου επικρατούσε ο παραθαλάσσιος τουρισμός οπότε οι τουριστικοί πράκτορες 

παρακίνησαν το ενδιαφέρον για διακοπές, τόσο των ντόπιων όσο και των αλλοδαπών 

τουριστών, σε παράκτιες περιοχές και όχι σε αγροτικές περιοχές. Δεύτερον, η τάση 

του αστικού πληθυσμού να επιστρέψει στη φύση και να ανακαλύψει καινούργια μέρη 

ξεκίνησε κατά την δεκαετία του 1990. Έως τα τέλη της δεκαετίας του 1980 η τάση 

αυτή που θα βοηθούσε τον αγροτικό τουρισμό δεν υπήρχε. Τρίτον, μετά τον Δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο οι κάτοικοι της ελληνικής υπαίθρου αφήνουν το πατρικό τους και 

εγκαθίστανται σε αστικά κέντρα. Παρόλα αυτά όμως, δεν αποκόπηκαν από τον τόπο 

από όπου κατάγονται και συνήθιζαν τις διακοπές να τις περνούν στο χωριό. Αυτό είχε 

σαν αποτέλεσμα να μην έχουν το αίσθημα να επιστρέψουν στις ρίζες τους ή να 

συμμετέχουν στις αγροτικές δραστηριότητες. Από τα τέλη της δεκαετίας του 

1980(Ιακωβίδου et al., 2002) και έπειτα πολλοί τοπικοί εμπειρογνώμονες είχαν 

πειστεί πως πρέπει να ξεκινήσει ο σχεδιασμός νέων μορφών τουρισμού στην Ελλάδα, 

αυτό οφείλονταν στο ότι ο μαζικός τουρισμός είχε φτάσει σε σημείο κορεσμού και η 

ζήτηση των νέων μορφών τουρισμού όλο και αυξάνονταν. Ακόμη, η προστασία 

απειλούμενων τοπίων και η πολιτιστική τους αξία(Ιακωβίδου et al.,2002) κίνησε το 

κοινωνικό ενδιαφέρον, ένα τέτοιο συμφέρον παρακίνησε τα ελληνικά ταξιδιωτικά 
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πρακτορεία να ξεκινήσουν να σχεδιάζουν την ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού 

στην Ελλάδα. 

Όσον αφορά την χώρα της Ελλάδας η έννοια του αγροτικού τουρισμού(Agroxenia, 

2010) σχετίζεται με την ανάπτυξη του τουρισμού στις αγροτικές περιοχές και 

συνδέεται με την ζωή στο χωριό και το αγροτικό περιβάλλον. Εμφανίστηκαν οι  

Γυναικείοι Αγροτουριστικοί Συνεταιρισμοί που μπήκαν δυναμικά στο χώρο του 

αγροτικού τουρισμού. Οι Iakovidou και Turner(1995) περιγράφουν  την ανάπτυξη 

των γυναικείων αγροτικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα ως μια συνεχής ιστορία 

επιτυχίας και αγώνα.  Μέσω αυτών των συνεταιρισμών οι γυναίκες συνεισφέρουν ναι 

μεν στο εισόδημα των οικογενειών τους αλλά γίνονται και οι ίδιες οικονομικά 

ανεξάρτητες, έπειτα το εγχείρημα αυτό συνέβαλε στη αναγνώριση του σημαντικού 

ρόλου που διαδραματίζουν οι γυναίκες στο κοινωνικό-οικονομικό τομέα της 

αγροτικής ζωής, τέλος διατηρούν το ανθρώπινο δυναμικό στις αγροτικές 

περιοχές(Iakovidou και Turner,1995).  

Από την αρχή της δεκαετίας του 1990 δημιουργήθηκαν χρηματοδοτικά προγράμματα 

που σκοπό είχαν την ανάπτυξη του ελληνικού αγροτικού τουρισμού. Ένα παράδειγμα 

που μπορούμε να αναφέρουμε είναι η κοινοτική πρωτοβουλία Leader I, Leader II, και 

Leader+. Τελειώνοντας, είναι η εποχή που ο αγροτικός τουρισμός(Perrotis 

College,(n.d)) γίνεται γνωστός ως η εναλλακτική μορφή τουρισμού των 3Φ δηλαδή 

Φύση, Φιλοξενία και Φιλία.      

  

               

3.2 Οι μορφές του αγροτικού τουρισμού στην Ελλάδα  

Η θεωρία του Λογοθέτη (1988) για τις κατηγορίες του αγροτικού τουρισμού στην 

χώρα της Ελλάδας είναι ο αμιγής και ο σύνθετος αγροτικός τουρισμός. Στον αμιγή 

αγροτικό τουρισμό οι εν δυνάμει τουρίστες-πελάτες έχουν την δυνατότητα να 

ασχοληθούν με τις αγροτικές εργασίες όπως παραδείγματος χάρη οπωροκηπευτική, 

μελισσοκομία, τυροκομία κ.α. αλλά και με ψυχαγωγικές δραστηριότητες 

παραδείγματος χάρη ιππασία, ψάρεμα, ορειβασία(Λογοθέτης,1988). Σύμφωνα με τον 

σύνθετο αγροτικό τουρισμό οι εν δυνάμει τουρίστες-πελάτες έχουν την ευκαιρία να 

αναπτύξουν ορισμένες προσωπικές τους ανάγκες, εκτός από τις παραπάνω 

δραστηριότητες που μάλλον μπορούν να τις αναπτύξουν περιθωριακά,   όπως για 

παράδειγμα την ενασχόληση με τον αθλητισμό, την κλίση τους προς την 
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φυσιολατρία, θρησκεία κ.α. όπου η εκάστοτε αγροτική περιοχή εξειδικεύεται σε 

αυτές(Λογοθέτης,1988).  

Πιο συγκεκριμένα, ο αμιγής αγροτικός τουρισμός αποτελείται από τις εξής μορφές-

τοποθεσίες(Λογοθέτης,1988): 

o Τα αγροτουριστικά χωριά: Είναι αγροτικοί οικισμοί που προσφέρουν 

φιλοξενία σε δωμάτια σπιτιών ή σε ξεχωριστά σπίτια-ξενώνες. Οι εν δυνάμει 

τουρίστες- πελάτες θα περάσουν τις διακοπές τους απασχολούμενοι με 

αγροτικές εργασίες ή με ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως παραδείγματος 

χάρη ιππασία, κυνήγι, πεζοπορία κ.α. 

o Ψαροχώρια: Πρόκειται για παραλιακά χωριά και κυρίως οι νησιωτικοί 

οικισμοί, όπου οι προσφερόμενες διακοπές συνδέονται άμεσα με τη ζωή των 

ψαράδων και με τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες της θάλασσας.  

o Παραδοσιακοί οικισμοί: Οι παραδοσιακοί οικισμοί δε διαφέρουν λειτουργικά 

από τις προηγούμενες μορφές αγροτικού τουρισμού. Η μόνη τους διαφορά 

είναι η αρχιτεκτονική όψη που έχουν και η πολεοδομική τους οργάνωση. 

Διότι χαρακτηρίζονται από τα έντονα στοιχεία της λαϊκής παράδοσης του 

τόπου και από την κοινωνική οργάνωση των κατοίκων.  

o Ορεινά χωριά: Είναι αγροτικοί οικισμοί που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές 

και προσφέρουν φιλοξενία σε τουρίστες, οι οποίοι προτιμούν το βουνό και τις 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες που προσφέρουν. Όπως για παράδειγμα 

ορειβασία, τυροκομεία κ.α.  

o Χωρία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους: Είναι χωριά που βρίσκονται σε 

προνομιακές από τη φύση τοποθεσίες δηλαδή σε όχθες λίμνης ή ποταμού, σε 

βουνοπλαγιές, σε βιότοπους, σε χαράδρες, σε φυσικούς μετασχηματισμούς. 

Το χαρακτηριστικό  γνώρισμα της μορφής αυτής είναι η ιδιαιτερότητα του 

φυσικού κάλλους που πολλές φορές προστατεύεται από το νόμο σα στοιχείο  

της οικολογικής ισορροπίας και της πολιτιστικής κληρονομίας.  

Ο σύνθετος αγροτικός τουρισμός αποτελείται από τις εξής μορφές-τοποθεσίες 

(Λογοθέτης,1988): 

o Κέντρα ιαματικού τουρισμού:  Πρόκειται για περιοχές με ιαματικές πηγές, 

γνωστές ως λουτροπόλεις, όπου σε ειδικά υδροθεραπευτήρια οι εν δυνάμει 

τουρίστες-πελάτες- ασθενείς υπόκεινται σε κάποιες θεραπευτικές αγωγές, με 

ένα συνδυασμό αποτοξίνωσης και σωματικής χαλάρωσης. Η φιλοξενία 
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προσφέρεται σε ξενώνες, μικρά ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα ή 

δωμάτια.  

o Χιονοδρομικά κέντρα: Είναι κυρίως ορεινά χωριά όπου στη περιοχή τους 

λειτουργεί οργανωμένο χιονοδρομικό κέντρο, το οποίο αποτελεί το στοιχείο 

έλξης των εν δυνάμει τουριστών-πελάτων-χιονοδρόμων. Στα ορεινά τμήματα 

της Ελλάδας μπορούν να αξιοποιηθούν τα υπάρχοντα χιονοδρομικά κέντρα 

επειδή οι κλιματικές και μορφολογικές συνθήκες το επιτρέπουν 

(Λογοθέτης,1988). Ορισμένα παραδείγματα χιονοδρομικών κέντρων που 

λειτουργούν είναι του Πήλιου, του Παρνασσού και της Βασιλίτσας. Κάποιες 

περιοχές που ανήκουν σε αυτές τις μορφές έχουν αναπτύξει δικό τους 

λογότυπο (brand name). 

o Αθλητικά κέντρα: Σχετίζονται για περιοχές με αθλητικές εγκαταστάσεις όπου 

προσφέρονται όλες οι δυνατότητες για  ανάπαυση και άθληση. 

o Camping-caravanig:  Πρόκειται για χώρους ειδικά διαμορφωμένους όπου οι 

εν δυνάμει εποχούμενοι τουρίστες-πελάτες κατασκηνώνουν για να περάσουν 

τις διακοπές τους κοντά στη φύση με φυσικό τρόπο. Η  διαφορά ανάμεσα στα 

camping και caravanig είναι ότι στα πρώτα οι κατασκηνωτές μένουν σε 

αντίσκηνα ενώ στα δεύτερα μένουν σε τροχόσπιτα. Οι κατασκηνωτικοί αυτοί 

χώροι βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές μακριά από τα αστικά κέντρα, στο 

περίγυρο αγροτικών οικισμών με τους οποίους συνδέονται κοινωνικά, 

οικονομικά και πολιτισμικά.  

o Παιδικές κατασκηνώσεις: Έχουν να κάνουν με εγκαταστάσεις σε αγροτικές 

περιοχές. Όπου το καλοκαίρι κατά την περίοδο των σχολικών διακοπών 

φιλοξενούνται παιδιά μικρής ηλικίας στα οποία εκτός από τη φιλοξενία 

παρέχεται και μορφωτικό-ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Τα παιδιά φιλοξενούνται 

σε ειδικά καταλύματα. Οι παιδικές κατασκηνώσεις είναι κοντά σε αγροτικές 

κοινότητες και συνδέονται άμεσα με τον αγροτικό τουρισμό. Τέλος, μέσα σε 

αυτές υπάρχουν πολλές φορές αθλητικές εγκαταστάσεις.  

o Κέντρα διερχομένων: Σε αυτή τη μορφή έχουμε να κάνουμε είτε με σταθμούς 

σε οδικούς κόμβους είτε με κέντρα διερχομένων. Οι σταθμοί σε οδικούς 

κόμβους δέχονται περαστικούς όπως αυτοκινητιστές, μοτοσικλετιστές, 

ποδηλάτες για να τους προσφέρουν φιλοξενία, πρώτες βοήθειες και για 

ανεφοδιασμό. Τα κέντρα διερχομένων είναι συνήθως γεωργικοί οικισμοί που 

βρίσκονται  στο δρομολόγιο για κάποιο γνωστό τουριστικό προορισμό και 
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που προβλέπεται σύντομη στάση σε αυτά για καφέ. Παραδείγματος χάρη η 

Αράχοβα, καθοδόν προς τους Δελφούς.   

o Πολιτιστικά κέντρα: Πρόκειται για προσφορά φιλοξενίας σε αγροτικές 

περιοχές που υπάρχουν πολιτιστικά ενδιαφέροντα. Στις περιοχές αυτές οι 

διακοπές συνδυάζονται σχεδόν πάντα με πνευματικές ενασχολήσεις που 

προσφέρει ο τόπος ή οργώνονται στο τόπο αυτό. Όπως παραδείγματος χάρη 

συνέδρια, συναντήσεις, μουσικές και θεατρικές εκδηλώσεις. Τα πολιτιστικά 

κέντρα αποτελούν παραλλαγές του αγροτουρισμού καθώς ότι αυτή η μορφή 

ασκείται σε αγροτικό χώρο.  

 

3.3 Η επίκαιρη εικόνα του αγροτικού τουρισμού στην Ελλάδα. 

Σε τι βαθμό είναι αναπτυγμένος ή θα αναπτυχθεί ο αγροτικός τουρισμός διαφέρει από  

χώρα σε χώρα. Ορισμένοι παράγοντες που επηρεάζουν τον βαθμό ανάπτυξης είναι η 

γεωγραφική θέση στη οποία βρίσκεται η χώρα, οι κλιματολογικές συνθήκες που 

επικρατούν, η αποδοτικότητα του εδάφους, οι οικονομικές της συνθήκες, η γεωργική 

της εκμετάλλευση κ.α. Στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη η μορφή του 

αγροτικού τουρισμού όπως είναι σε άλλες χώρες. 

Σύμφωνα με αυτά που αναφέραμε στο δεύτερο κεφάλαιο σχετικά με τις μορφές του 

αγροτικού τουρισμού καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως σε ορισμένες χώρες της 

Ευρώπης ο αγροτικός τουρισμός προϋποθέτει την ύπαρξη φάρμας ή  αγροκτήματος 

και ο εν δυνάμει τουρίστας-πελάτης να ασχολείται με διάφορες αγροτικές εργασίες. 

Σε αντίθεση αυτό που επικρατεί στη χώρα της Ελλάδας αναφορικά με τον αγροτικό 

τουρισμό είναι πως ο εν δυνάμει τουρίστας-πελάτης διαμένει σε ένα αγροτικό 

τουριστικό ξενώνα, αγροτικό τουριστικό κατάλυμα τα οποία βρίσκονται και 

λειτουργούν σε αγροτικές περιοχές και δεν ασχολείται με αγροτικές δραστηριότητες. 

Σύμφωνα με αυτά που υποστηρίζει η Βενετσανοπούλου (2006) οι μορφές που 

ευδοκιμούν σε άλλες χώρες έχουν ως βάση το μεγαλογεωργό ως κύριο 

επιχειρηματικό φορέα και δε μπορούν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα, στον ελληνικό 

αγροτικό χώρο υπήρξε διαχωρισμός του τόπου κατοικίας, δηλαδή του αγροτικού 

οικισμού, από τον τόπο της γεωργικής ή κτηνοτροφικής δραστηριότητας του αγρότη. 

Η χώρα μας δε έχει μεγάλες γεωργικές εκτάσεις πλην λίγων εξαιρέσεων και το 

επιχειρησιακό επίπεδο των αγροτών είναι χαμηλό και κατά κύριο λόγο έχει 

δημιουργηθεί ο αγροτουρισμός ιδιωτικής πρωτοβουλίας που περιέχει καταλύματα 
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(Βενετσανοπούλου,2006). Το αγροτουριστικό κατάλυμα λειτουργεί σε περιοχές που 

αποτελούν αγροτουριστικούς προορισμούς, διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και 

παρέχει στους πελάτες ενημερωτικά φυλλάδια για τους τουριστικούς τοπικούς 

πόρους, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα, τα πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής κ.α. (Ασκέλη,2005).   

Συνοψίζοντας και κατανοώντας την παρούσα κατάσταση του ελληνικού αγροτικού 

περιβάλλοντος καταλήγουμε πως πιο κοντά στην ελληνική αγροτική τουριστική 

πραγματικότητα βρίσκεται η μορφή «Bed and Breakfast».    

 

 

3.4 Η έννοια της αγροτικής τουριστικής επιχείρησης 

Σύμφωνα με την Ασκέλη (2005) η αγροτουριστική επιχείρηση δραστηριοποιείται σε 

μέρη που χαρακτηρίζονται ως αγροτικοί τουριστικοί προορισμοί και παρέχει 

αγροτουριστικές υπηρεσίες στους τουρίστες-πελάτες. Η υποδομή και η λειτουργία 

της αγροτικής τουριστικής επιχείρησης συνάδει με το φυσικό και το ανθρωπογενές 

περιβάλλον της εκάστοτε περιοχής και πρέπει να παρέχει οπωσδήποτε μία από τις 

εξής υπηρεσίες:  

o Διαμονή,  

o Εστίαση,  

o Περιήγηση στη φύση, 

o Ευαισθητοποίηση – περιβαλλοντική εκπαίδευση,  

o Διοργάνωση της γνωριμίας με τα πολιτισμικά στοιχεία μιας περιοχής, 

επίσκεψη στα ιστορικά και λοιπά αξιοθέατα, συμμετοχή σε υπαίθριες 

δραστηριότητες αναψυχής, 

o Διοργάνωση υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής, 

o Γνωριμία με παραδοσιακά επαγγέλματα, αγροτικές μεθόδους παραγωγής και 

καλλιέργειας καθώς και παραγωγικές διαδικασίες που έχουν εκλείψει, 

o Γνωριμία με τις ασχολίες και τις συνήθειες της καθημερινής ζωής των 

κατοίκων μιας περιοχής, 

o Πώληση κυρίως τοπικών αγροτικών προϊόντων (Ασκέλη,2005). 
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3.5 Το αγροτικό τουριστικό προϊόν 

Το αγροτικό τουριστικό προϊόν το ορίζουμε ως το συνδυασμός υπηρεσιών, 

προϊόντων και δραστηριοτήτων, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τα ιδιαίτερα 

αγροτικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του 

αγροτουριστικού προορισμού και αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητές 

του(Ασκέλη,2005). 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

3.6 Εισαγωγή στη κοινοτική πρωτοβουλία Leader. 

Ο όρος Leader προέρχεται από τις γαλλικές λέξεις Liaisons Entre Actions de 

Developpement de l’ Economie Rurale, οι οποίες στην ελληνική γλώσσα σημαίνουν 

Δεσμοί Μεταξύ των Δράσεων για την Ανάπτυξη της Αγροτικής 

Οικονομίας(Χρηστακιδιου,2004). Κατά τα λεγόμενα των Iakovidou et al.(2002), το 

Leader είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λειτουργεί κάτω από την 

επίβλεψη της Γεωργικής και Αγροτικής Αναπτυξιακής Πολιτικής. Ο σκοπός του είναι 

να υποστηρίξει τις μειονεκτικές αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

αποτελείται από τρείς διαδοχικές φάσεις το Leader, το Leader II και το Leader+.    

Οι αγροτικές περιοχές(Κακοσίμου,2004) αντιμετωπίζουν ορισμένα προβλήματα τα 

οποία μπορούν να επηρεάσουν την βιωσιμότητα τους, παραδείγματος χάρη τα 

προβλήματα αυτά είναι η ανεπάρκεια θέσεων εργασίας, η μετάβαση του πληθυσμού 

σε αστικά κέντρα και η γήρανση του πληθυσμού. Έτσι λοιπόν η κοινοτική 

πρωτοβουλία Leader προσπάθησε να αντιμετωπίσει προβλήματα των ορεινών-

μειονεκτικών περιοχών όπως είναι η ανεργία, η ερήμωση της υπαίθρου κ.α. 

(Καραμανίδης, 2006).   
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3.7 Οι στόχοι του προγράμματος Leader 

Όπως προαναφέραμε το Leader είναι ένα πρόγραμμα μέσω του οποίου 

δραστηριοποιείται η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με θέματα του αγροτικού τουρισμού. 

Σύμφωνα έτσι όπως τα υποστήριξε η Χρηστακιδίου (2004), παρακάτω αναφέρονται 

ορισμένοι στρατηγικοί του στόχοι: 

o Η διαφοροποίηση του οικονομικού τομέα της περιοχής με τη δημιουργία 

επιχειρήσεων που υπερβαίνουν τον καθαρά αγροτικό χαρακτήρα της, ούτως 

ώστε να δοθεί μια απάντηση στην ανεργία που πλήττει τον αγροτικό 

πληθυσμό. 

o Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού για την καλύτερη αξιοποίηση των 

υπαρχουσών δυνατοτήτων. 

o Η συγκράτηση του πληθυσμού στις μειονεκτικές και παραμεθόριες περιοχές. 

o Η στήριξη της τοπικής οικονομικής - επιχειρηματικής δραστηριότητας για την 

αύξηση του ανταγωνισμού των τοπικών επιχειρηματικών φορέων που έχουν 

άμεση σχέση με την αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής. 

o Η ανάδειξη των τουριστικών πόρων της περιοχής με τη δημιουργία 

τουριστικού ιστού στο πλαίσιο της ορθολογικής αξιοποίησης τους και την 

εφαρμογή κατάλληλης πολιτικής σεβασμού και προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

o Η προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος 

o Η αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου της περιοχής και η προβολή της 

περιοχής και των προϊόντων της (Χρηστακιδίου,2004). 

 

3.8 Οι δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν μέσω του 

Leader  

Κατά τα λεγόμενα της Ασκέλη (2005) οι δραστηριότητες που μπορούν να 

αναπτυχθούν αναφέρονται παρακάτω: 

o Δημιουργία και βελτίωση της υπάρχουσας δυναμικότητας σε κλίνες, 

δημιουργία τοπικών κέντρων πληροφόρησης-προώθησης-οργάνωσης του 

αγροτουρισμού, προώθηση ενναλακτικών μορφών τουρισμού. 
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o Μικρές βιοτεχνίες και επιχειρήσεις παραδείγματος χάρη μονάδες οικοτεχνίας, 

χειροτεχνίας και ειδών παραδοσιακής τέχνης, επιχειρηματική αξιοποίηση 

τοπικών φυσικών πόρων, επιχειρήσεις ειδών διατροφής κ.α.  

o Προσπάθεια αξιοποίησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς όπως 

παραδείγματος χάρη ανάδειξη μνημείων, αναπαλαίωση αγροτικών κτισμάτων, 

κατασκευή οικολογικών μονοπατιών, σήμανση αξιοθέατων, δημιουργία 

λαογραφικών μουσείων και πολιτιστικών κέντρων κ.α.  

 3.9 Leader I. 

Η πρωτοβουλία Leader I ήταν η αρχή μιας νέας προσέγγισης στην πολιτική 

αγροτικής ανάπτυξης, η οποία στηρίζεται στην ολοκληρωμένη και συμμετοχική 

προσέγγιση σε εδαφικό επίπεδο(Κακοσίμου,2004). Εφαρμόστηκε από το 1992 έως το 

1995 (Αποστολόπουλος και Σδράλη,2009). Σύμφωνα με την πρωτοβουλία Leader I 

υλοποιήθηκαν εικοσιπέντε προγράμματα ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης, τα 

οποία ανέρχονταν περίπου στα 70 εκατομμύρια ευρώ Δημόσιας Δαπάνης (Υπηρεσία 

Διαχείρισης Ε.Π Κ.Π LEADER +, 2004). Υλοποιήθηκαν 1.732 έργα και δράσεις 

όπου τα 163 αφορούσαν ενέργειες τεχνικής στήριξης στην αγροτική ανάπτυξη και 

στους Φορείς Υλοποίησης και τα 807 επενδύσεις στον αγροτικό τουρισμό (Υπηρεσία 

Διαχείρισης Ε.Π Κ.Π LEADER +, 2004).  

 

3.10 Leader II. 

Με την πρωτοβουλία Leader II ουσιαστικά γενικεύτηκε η προσέγγιση της 

πρωτοβουλίας Leader I, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον καινοτόμο χαρακτήρα των 

σχεδίων(Κακοσίμου,2004). Εφαρμόστηκε από το 1994 έως το 1999(Αποστολόπουλος 

και Σδράλη,2009). Κατά την πρωτοβουλία Leader II εγκρίθηκε η εφαρμογή τοπικών 

προγραμμάτων σαράντα εννέα Ομάδων Τοπικής Δράσης και εφτά θεματικών 

προγραμμάτων Συλλογικών Φορέων (Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Κ.Π LEADER +, 

2004). Η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται περίπου στα 210,7 εκατομμύρια ευρώ και από 

αυτή εγκρίθηκε η υλοποίηση 3.270 έργων και δράσεων,  εκ των οποίων τα 1.150 ήταν 

έργα αγροτικού τουρισμού και ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού  

(Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Κ.Π LEADER +, 2004).  
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3.11 Leader+. 

Το πρόγραμμα Leader+ υλοποιείται(Ασκέλη,2005) από αναπτυξιακές εταιρίες και 

από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης, οι οποίες συγκροτούνται από τοπικούς φορείς όπως 

η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, από συλλόγους, επιμελητήρια, 

γυναικείους συνεταιρισμούς, επιστημονικούς φορείς, περιβαλλοντικές και άλλες 

οργανώσεις. Εφαρμόστηκε από το 2000 έως το 2006(Αποστολόπουλος και 

Σδράλη,2009). Το πρόγραμμα Leader+  μοιάζει ως προς το περιεχόμενο με τα 

ευρωπαϊκά προγράμματα Leader I και Leader II,  διαφέρει μόνο στην προσθήκη του 

plus που σημαίνει κάτι το επιπλέον σε όλα αυτά που διαχειρίστηκαν τα δύο 

προηγούμενα προγράμματα Leader I και Leader II (Βούλγαρη,2004). Το Leader+ 

απευθύνεται σε όλες τις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη χώρα της 

Ελλάδας έχει εφαρμοστεί κυρίως σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές προκειμένου 

να ενισχυθεί η προσπάθεια ανάκαμψης τους(Ασκέλη,2005). Στόχοι του ήταν η 

ολοκληρωμένη και υψηλής ποιότητας αειφόρος ανάπτυξης της υπαίθρου μέσω 

πιλοτικών σχεδίων και η προσπάθεια για άρση της απομόνωσης των αγροτικών 

περιοχών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής (Ασκέλη,2005).   

 

3.12 Η κοινοτική πρωτοβουλία Interreg    

Το πρόγραμμα Interreg ξεκίνησε το έτος 1990, έπειτα δημιουργήθηκε το πρόγραμμα 

Interreg I που διήρκησε από το 1991 έως το 1993, μετά το Interreg II που διήρκησε 

από το 1994 έως το 1999 και τέλος το Interreg III που διήρκησε από το 2000 έως το 

2006.  

Ο σκοπός της κοινοτικής πρωτοβουλίας Interreg είναι η ενίσχυση της οικονομικής 

και κοινωνικής συνοχής στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοχεύει στη 

δημιουργία διασυνοριακής συνεργασίας και στη χορήγηση ενίσχυσης στις 

περιφέρειες που βρίσκονται κατά μήκος των εσωτερικών και εξωτερικών συνόρων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που 

απορρέουν από την απομόνωση τους.  

Ο στόχος του Interreg III είναι η στήριξη για τη διαπεριφερειακή και διακριτική 

συνεργασία και η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την εφαρμογή του Interreg III την αποτελούν τρία σκέλη 

παρέμβασης  
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o Το σκέλος Α: διασυνοριακή συνεργασία 

o Το σκέλος Β: διακρατική συνεργασία 

o Το σκέλος Γ: διαπεριφερειακή συνεργασία 

(EUR-Lex Access to European Union law, 2005) 

3.13 Το πρόγραμμα  Leader στη Α.Μ.Θ 

Όπως αναφέραμε παραπάνω η κοινοτική πρωτοβουλία Leader εφαρμόζεται στις 

ορεινές και μειονεκτικές περιοχές προκειμένου να υποστηριχθούν οικονομικά και να 

αρχίσουν να ανακάμπτουν. Ξεκίνησε στη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης θέλοντας να βοηθήσει την ανάπτυξη στις περιοχές Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, 

Καβάλας και Δράμας.  

Στην υλοποίηση των κοινοτικών πρωτοβουλιών Leader I και Leader II βασικό ρόλο 

έπαιξαν οι Ομάδες Τοπικής Δράσης καθώς επόπτευαν την εφαρμογή αυτού του 

προγράμματος, οι φορείς αυτοί στη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι η 

Δημοσιοσυνεταιριστική Έβρου, η Αναπτυξιακή Βορείου Έβρου, η Αναπτυξιακή 

Ροδόπης, η Αναπτυξιακή Ξάνθης, η Αναπτυξιακή Δράμας και η Αναπτυξιακή 

Καβάλας(Καραμανίδης, 2006).  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι τουριστικές επενδύσεις στα πλαίσια της 

κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader I και Leader II ανά περιοχή(Καραμανίδης, 2006). 

Να σημειώσουμε ότι τα ποσά που αναγράφονται είναι σε νόμισμα δραχμής, καθώς η 

Ελλάδα ακόμη δε είχε εισέλθει στο νόμισμα του ευρώ .  
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Πίνακας 3.1- Τουριστικές Επενδύσεις Leader I και II Περιφέρειας Α.Μ.Θ 

 

 

3.14 Η πιστοποίηση των αγροτικών τουριστικών επιχειρήσεων 

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης ποιότητας με 

διάφορες πιστοποιήσεις όπως ISO9001, ISO14001,HACCP κ.α. Με αυτό τον τρόπο 

πιστοποιούν είτε τις υπηρεσίες που παρέχουν είτε τα προϊόντα που παράγουν. Το ίδιο 

συμβαίνει και στις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τομέα του τουρισμού.   

Από τον Απρίλιο του 2005 ο φορέας για την πιστοποίηση των υπηρεσιών σε 

αγροτουριστικό κατάλυμα είναι η «Αγροτουριστική Α.Ε.» από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης ΕΣΥΔ(Βενετσανοπούλου,2006).  Με αυτό τον τρόπο διαβεβαιώνεται ο 

εν δυνάμει τουρίστας-πελάτης και η γενικότερη τουριστική αγορά ότι η αγροτική 

τουριστική επιχείρηση που πιστοποιήθηκε κατέχει και πληροί όλες τις προδιαγραφές 

ποιότητες. Οφέλη που προέρχονται από την πιστοποίηση είναι η προβολή των 

πιστοποιημένων επιχειρήσεων στον ίδιο τον καταναλωτή, η συμμετοχή τους σε 

ειδικούς καταλόγους και σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ασκέλη,2005).  

Το σήμα ποιότητας αγροτουρισμού δηλώνει ότι η επιχείρηση ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις για την ποιότητα σύμφωνα με την Ελληνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΠΡΔ 

1417, απονέμεται στις επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την 

διαδικασία πιστοποίησης, επιπλέον το σήμα ποιότητας του αγροτουρισμού και η 

πιστοποίηση έχουν διάρκεια ισχύος τρία έτη (Ασκέλη,2005). Τέλος, αποτελεί 

επιλέξιμη δαπάνη και χρηματοδοτείται από το κοινοτικό πρόγραμμα 

Leader+(Βενετσανοπούλου,2006).    

 

 

Περιοχή Ύψος Επενδύσεων 

Έβρου 467.710.000 

Ροδόπη 855.274.839 

Ξάνθης 425.231.728 

Δράμας 431.157.102 

Καβάλας 284.920.207 

Περιφέρεια Α.Μ.Θ 2.464.293.876 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΗ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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Σύμφωνα με τη μελέτη των Wilson et al.(2001) οι πιο σημαντικοί παράγοντες για την 

επιτυχημένη τουριστική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές είναι οι εξής  

o Ένα πλήρες πακέτο τουρισμού 

o Καλή ηγεσία 

o Υποστήριξη και Συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

o Επαρκή Κεφάλαια για την Τουριστική Ανάπτυξη 

o Στρατηγικός σχεδιασμός 

o Ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των Επιχειρηματιών και της Τοπικής 

Ηγεσίας 

o Ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων του αγροτικού 

τουρισμού 

o Πληροφόρηση και Τεχνική Βοήθεια για την Ανάπτυξη και Προβολή του 

Τουρισμού 

o Ικανά Συνέδρια και Γραφεία Επισκεπτών 

o Η εκτενής υποστήριξη του τουρισμού από την κοινότητα 

Ομάδες εστίασης ερεύνησαν τις περιοχές Βόρειο Ιλινόις, Κεντρικό Ιλινόις και Νότιο 

Ιλινόις και με αυτό τον τρόπο καταλήξαν σε αυτούς τους παράγοντες. Διερεύνησαν 

πώς οι κοινότητες είχαν αναπτύξει την τοπική τουριστική τους βιομηχανία και πώς οι 

αρχηγοί της κοινότητας κατανόησαν τις αιτίες γιατί κάποιες κοινότητες είχαν 

επιτυχημένη τοπική τουριστική ανάπτυξη ενώ κάποιες άλλες όχι.  

Σε κάθε κοινότητα πήραν μέρος δύο ομάδες εστίασης, η μία περιείχε αρχηγό της 

κοινότητας και μέλη που ήταν γνώστες της κοινότητας και η άλλη τοπικούς 

επιχειρηματίες που συνδέονταν με τον τουρισμό. Οι ομάδες εστίασης με τους 

αρχηγούς της κοινότητας και τα μέλη αποτελούνταν από τοπικούς κυβερνητικούς 

αξιωματούχους, μέλη από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, άλλους ηγέτες της 

κυβέρνησης που ήταν γνώστες για το τι συμβαίνει μέσα στη κοινότητα 

(παραδείγματος χάρη πρεσβευτές ή υπουργούς) και άτομα που ήταν υπεύθυνα για τις 

τοπικές τουριστικές εκδηλώσεις. Οι ομάδες εστίασης με τοπικούς επιχειρηματίες 

αποτελούνταν από επιχειρηματίες και επιχειρηματίες που εμπλέκονταν με τον 

τουρισμό, επιχειρηματίες με στενούς δεσμούς σχετικά με τον 

τουρισμό(παραδείγματος χάρη τραπεζικά στελέχη) και αγρότες που ασχολούνταν με 

τον τουρισμό. Παρακάτω επεξηγούνται  οι πιο σημαντικοί παράγοντες για την 

τουριστική ανάπτυξη σε αγροτικές περιοχές. 
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Ένα πλήρες πακέτο τουρισμού:  Όπως έχει αναγνωριστεί ένας επιτυχημένος 

τουρισμός διακρίνεται στο ότι οι τουρίστες ξοδεύουν περισσότερο χρόνο στο να 

διαμείνουν σε ένα τουριστικό προορισμό από ότι να επισκεφτούν απλά ένα 

τουριστικό προορισμό που έχει ένα σημαντικό πόλο έλξης. Οι επιτυχημένοι 

τουριστικοί προορισμοί όπου οι τουρίστες επισκέπτονται, μένουν, ξοδεύουν χρήματα 

και επιστρέφουν σε αυτόν, έχουν αναπτύξει υψηλής ποιότητας τουριστικά αξιοθέατα 

και έχουν επιτυχημένα πακέτα τουρισμού περιλαμβάνοντας την κοινωνία, τη τριγύρω 

περιοχή και τις επιχειρήσεις. Οι λιγότερο επιτυχημένοι τουριστικοί προορισμοί ενώ 

έχουν σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα δεν έχουν αναπτύξει τα πακέτα τουρισμού και 

οι επιχειρήσεις είναι απαραίτητο να προσελκύσουν και να κρατήσουν τους πελάτες, 

επίσης δεν είναι σε θέση να προωθήσουν τον τουριστικό τους προορισμό 

αποτελεσματικά. Οι επιτυχημένες αγροτικές τουριστικές κοινότητες έχουν 

δημιουργήσει το σωστό συνδυασμό επιχειρήσεων για τον τουρισμό, περιλαμβάνοντας 

αρκετά καταλύματα, εστιατόρια, μια ομάδα αξιοθέατων που δελεάζουν τους 

τουρίστες να μείνουν, και καταστήματα όπου οι τουρίστες θα ξοδέψουν χρήματα στη 

τοπική αγορά. Επίσης προσπάθησαν στο πακέτο να υπάρχουν ατομικές τουριστικές 

δραστηριότητες, παραδείγματος χάρη ψάρεμα, κυνήγι, κωπηλασία, γκολφ και κανό. 

Οι λιγότερο επιτυχημένες τουριστικές κοινότητες δεν έχουν καταφέρει να κάνουν 

αυτά τα πράγματα. Όμως ο σωστός συνδυασμός των τουριστικών επιχειρήσεων και 

των αξιοθέατων-δραστηριοτήτων μπορεί να αυξήσει την παραμονή των τουριστών 

και το ποσό των χρημάτων που ξοδεύουν στη τοπική αγορά (Wilson et al.,2001).  

Οι επιτυχημένες τουριστικές κοινότητες έχουν εργαστεί ούτως ώστε να υποστηρίξουν 

ειδικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με τα τοπικά τουριστικά αξιοθέατα. Όπως 

τουρνουά ψαρέματος για τις κοινότητες που έχουν υπαίθριες τουριστικές 

δραστηριότητες αναψυχής και ιστορικά φεστιβάλ για τους προορισμούς με ιστορικά 

αξιοθέατα. Αυτές οι ειδικές εκδηλώσεις όχι μόνο έχουν προσελκύσει τουρίστες στη 

περιοχή αλλά βοήθησαν στη προώθηση του τοπικού τουρισμού ως πακέτου. Το πιο 

σημαντικό ίσως να είναι ότι, οι επιτυχημένοι τουριστικοί προορισμοί όχι μόνο 

δημιούργησαν ένα πλήρες τουριστικό πακέτο αλλά προσπάθησαν να καταλάβουν και 

να προωθήσουν τι είναι αυτό που προσέλκυσε τους τουρίστες στο μέρος αυτό. Οι 

επιχειρηματίες και οι τοπικοί ηγέτες των επιτυχημένων τουριστικών προορισμών 

έχουν  προωθήσει τους προορισμούς τους και έχουν ένα υψηλής ποιότητας 

τουριστικό προϊόν. Η διαφήμιση της τουριστικής περιοχής πρέπει να περιλαμβάνει 

την προώθηση της κοινότητας στο σύνολο της και όχι απλά να προωθήσει ένα ή δύο 
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αξιοθέατα (Wilson et al.,2001). Συνοψίζοντας, οι αγροτικές τουριστικές κοινότητες 

μπορεί να είναι μια φθηνή σχετικά κι ήρεμη τουριστική εμπειρία.  

 

Καλή ηγεσία: Ο τουρισμός για να προωθηθεί και να αναπτυχθεί επιτυχώς απαιτεί 

καλή ηγεσία. Σε μια επιτυχημένη τουριστική κοινότητα η ανάπτυξη του τουρισμού 

εξαρτάται από τους ανθρώπους που κατανοούν τη σημασία του τουρισμού, τον 

χρηματοδοτούν και τον προωθούν και ο ζήλος τους θα ήταν σημαντικός για την 

επιτυχία του προορισμού. Σε μια λιγότερη επιτυχημένη τουριστική κοινότητα με την 

έλλειψη ενός ανοιχτόμυαλου-προοδευτικού ηγέτη δε θα υπάρχει υποστήριξη, ούτε 

χρηματοδότηση, ούτε επιτυχής προώθηση του τουρισμού. Η συμμετοχή και η 

συνεργασία των διάφορων ηγετών είναι ιδιαίτερα σημαντική σε αγροτικές περιοχές 

επειδή συχνά υπάρχει έλλειψη πόρων και κεφαλαίων. Εκτός των τοπικών ηγετών που 

είναι απαραίτητοι για την προώθηση και την ανάπτυξη του τουρισμού, είναι επίσης η 

τοπική αυτοδιοίκηση, οι κοινοτικές ομάδες, η επιχειρηματική κοινότητα και οι μη 

κυβερνητικοί οργανισμοί όπως τα εμπορικά επιμελητήρια, τα συνέδρια και γραφεία 

επισκεπτών. (Wilson et al.,2001)     

 

Υποστήριξη και Συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Η τοπική αυτοδιοίκηση 

είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη και την προώθηση του τουρισμού. Οι 

υπάλληλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ζωτικής σημασίας σε διάφορους τομείς 

όπως για την χρηματοδότηση της τουριστικής ανάπτυξης και προώθησης. Την 

δημιουργία και τη συντήρηση των υποδομών που είναι απαραίτητες για τον τουρισμό 

(παραδείγματος χάρη δρόμοι, αεροδρόμια, σιδηρόδρομοι, αξιόπιστες υπηρεσίες 

ύδρευσης και ενέργειας). Συντήρηση της κοινότητας ούτως ώστε να είναι καθαρή και 

ελκυστική για τους τουρίστες. Την εκπαίδευση και την επαγγελματική υποστήριξη 

των εργαζόμενων στο τομέα του τουρισμού και γενικότερα όσων εργάζονται στο 

τομέα της τουριστικής βιομηχανίας. Ορισμένα παραδείγματα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης που βοηθούν στην ανάπτυξη του τουρισμού είναι ότι δίνουν χρήματα 

για την εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων του προορισμού, οργανώνουν και 

βελτιώνουν την οδική κυκλοφορία, κρατάνε τους δρόμους καθαρούς και χωρίς 

λακκούβες. Με αυτό τον τρόπο μένει στους τουρίστες ότι ο προορισμός είναι 

καθαρός. (Wilson et al.,2001)   
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Επαρκή Κεφάλαια για την Τουριστική Ανάπτυξη: Σύμφωνα με τα λεγόμενα των 

Wilson et al.(2001) η ανεπαρκής χρηματοδότηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα 

εμπόδια για την ανάπτυξη και την προώθηση του τουρισμού. Η εξωτερική δημόσια 

χρηματοδότηση για τον τουρισμό είναι ζωτικής σημασίας σε αγροτικές περιοχές, και 

κυρίως όπου οι περισσότεροι κάτοικοι δεν έχουν επαρκή εισόδημα για να το 

διαθέσουν σε μια αυτό-επένδυση. Οι τοπικές κυβερνήσεις και οι ιδιωτικές πηγές, 

όπως οι τράπεζες, συχνά διαθέτουν περιορισμένους πόρους όσον αφορά την 

επένδυση του τουρισμού. Η ανάγκη για δημόσιες υποδομές, το κεφάλαιο για τη 

συντήρηση των τουριστικών αξιοθέατων, η προώθηση του τουρισμού κάνει τη 

δημόσια χρηματοδότηση για τον τουρισμό απαραίτητη. Η ισχύουσα κατάσταση της 

δημόσιας χρηματοδότησης για την ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού έχει 

επιδεινωθεί αλλά και ταυτόχρονα έχει βελτιωθεί. Συνοψίζοντας, τα κεφάλαια 

αναφορικά με τον τουρισμό από το κράτος και από τις ομοσπονδιακές πηγές 

μειώνονται και η απόκτηση τουριστικών επιχορηγήσεων γίνεται πιο ανταγωνιστική.  

 

Στρατηγικός σχεδιασμός: Ο σχεδιασμός έχει θεμελιώδη σημασία για την 

αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των πόρων και των κεφαλαίων, και προπάντων 

σε αγροτικές περιοχές που έχουν λίγα κεφάλαια και πόρους. Ένας σωστός 

σχεδιασμός για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή μπορεί να βοηθήσει να 

αναπτυχθούν και να υποστηριχθούν οι τοπικές επιχειρήσεις που συνδέονται με τον 

τουρισμό. Ο σχεδιασμός για την τουριστική ανάπτυξη θα πρέπει να ενταχθεί στη 

συνολική οικονομική στρατηγική ενός προορισμού λόγω της αλληλεξάρτησης του 

προορισμού με τις βασικές πτυχές της τουριστικής ανάπτυξης και προώθησης 

(παραδείγματος χάρη η σημαντικότητα της χρηματοδότησης, των υποδομών και η 

παρουσία της κοινότητας σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη). Ο σχεδιασμός για 

τον τουρισμό απαιτεί την συμμετοχή των διάφορων βασικών ενδιαφερόμενων μελών. 

Πιο συγκεκριμένα απαιτεί τη συντονισμένη ηγεσία και δράση μεταξύ των 

επιχειρηματιών που ασχολούνται με τον τουρισμό, των φορέων τοπικής 

αυτοδιοίκησης και μη κερδοσκοπικών οργανισμών που ασχολούνται με τον 

τουρισμό. (Wilson et al.,2001)  

 

Ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των Επιχειρηματιών και της Τοπικής 

Ηγεσίας:  Για τη τουριστική ανάπτυξη και τον σχεδιασμό, ο συντονισμός και η 

συνεργασία μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρηματιών που 
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ασχολούνται με τον τουρισμό είναι ζωτικής σημασίας. Οι δραστηριότητες του 

δημόσιου τομέα για την προώθηση του τουρισμού δε θα λειτουργούσαν χωρίς τη 

συνεργασία από τους επιχειρηματίες που ασχολούνται με τον τουρισμό. Στους 

επιτυχημένους τουριστικούς προορισμούς υπάρχει συνεργασία και συντονισμός 

μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρηματιών που ασχολούνται με τον 

τουρισμό προκειμένου να λύσουν προβλήματα που προκύπτουν και τα οποία 

ενδεχομένως να εμποδίσουν την τουριστική ανάπτυξη. Ο τουρισμός χρειάζεται χρόνο 

για να αναπτυχθεί και η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει αναπτύξει καλές σχέσεις 

με τις τουριστικές επιχειρήσεις. Μια πολύτιμη ομάδα για τη διατήρηση καλών 

δημόσιων/ιδιωτικών σχέσεων και που προτρέπει τις ομάδες να συνεργαστούν για την 

τουριστική ανάπτυξη είναι οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί όπως τα συνέδρια και τα 

γραφεία υποδοχής.(Wilson et al., 2001)  

 

Ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των Επιχειρηματιών του Αγροτικού 

Τουρισμού: Ένα από τα πιο σημαντικά πορίσματα κατά την μελέτη των Wilson et 

al.(2001) είναι ότι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρηματιών είναι μια καίρια πτυχή 

για την τουριστική ανάπτυξη. Ο τουρισμός απαιτεί να συνεργαστούν μαζί 

διαφορετικοί τύποι επιχειρήσεων. Διότι ο τουρισμός έχει αλληλένδετες σχέσεις 

μεταξύ των διαφορετικών τύπων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι  ξενοδοχεία, 

εστιατόρια, καταστήματα και τουριστικά αξιοθέατα. Το πόρισμα αυτό υποστηρίζει 

την περιορισμένη έρευνα αναφορικά με τον ρόλο των επιχειρηματιών που 

ασχολούνται με τον αγροτικό τουρισμό, υποδηλώνοντας πως οι μικρές επιχειρήσεις 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην τουριστική ανάπτυξη. Στις κοινότητες με επιτυχημένη 

τουριστική ανάπτυξη μια ομάδα επιχειρηματιών έχει επενδύσει χρόνο, χρήματα και 

ενέργεια αναφορικά με τον τουρισμό. Όχι μόνο έχουν αναπτύξει μια ισχυρή βάση 

λιανικής πώλησης αλλά υπάρχει επικοινωνία, συνεργασία και συντονισμός μεταξύ 

των εμπόρων λιανικής πώλησης.  Επίσης είναι σημαντικό νεαροί επιχειρηματίες να 

εμπλακούν στην ανάπτυξη του τουρισμού. Ορισμένα παραδείγματα συνεργασίας 

μεταξύ των επιχειρηματιών του τουρισμού (1) οι τουριστικές επιχειρήσεις να είναι 

ανοιχτές τις Κυριακές και τις διακοπές, (2) οι τουριστικές επιχειρήσεις να βάφουν και 

να προσέχουν την αισθητική των κτηρίων τους , (3)  οι επιχειρηματίες του τουρισμού 

ως ομάδα να συμμετέχουν στην οργάνωση και στην προώθηση τουριστικών ειδικών 

εκδηλώσεων, (4) οι επιχειρηματίες του τουρισμού να είναι διατεθειμένοι ως ομάδα να 

δώσουν χρήματα για την προώθηση του τουρισμού.  
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Πληροφόρηση και Τεχνική Βοήθεια για την Ανάπτυξη και Προβολή του Τουρισμού: 

Η σημασία της πληροφόρησης για την ανάπτυξη και προβολή του τουρισμού 

σχετίζεται παραδείγματος χάρη με το πώς να σχεδιάσουμε ένα ενημερωτικό 

φυλλάδιο, την τεχνική βοήθεια και γνώση για την ανάπτυξη του τουρισμού και 

πληροφόρηση σχετικά με τις τουριστικές επιδοτήσεις. Αυτά τα είδη της 

πληροφόρησης και της τεχνικής βοήθειας είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τον αγροτικό 

τουρισμό γιατί οι μικρές κοινότητες συνήθως δε μπορούν, από οικονομική άποψη, να 

προσλάβουν εμπειρογνώμονες για να τους κατευθύνουν σχετικά με τις επιδοτήσεις. 

Επιπλέον, μπορεί να δώσει στους ντόπιους ανθρώπους την αυτοπεποίθηση  και το 

κίνητρο ούτως ώστε να προωθήσουν οι ίδιοι τον τουρισμό. Στα ευρήματα της μελέτης 

των Wilson et al.(2001) τονίζετε η αξία της πληροφόρησης και της βοήθειας από 

εξωτερικές πηγές και η ανάγκη για οργανωμένα κεντρικά πρακτορεία προκειμένου να 

βοηθήσουν στη παροχή τουριστικής πληροφόρησης και τεχνικής βοήθειας σε τοπικό 

και κρατικό επίπεδο. Τέλος, οι συμμετέχοντες των ομάδων εστίασης ανέφερε ότι 

λαμβάνει ως πηγές πληροφόρησης συμβούλια τουρισμού, τη συνεταιριστική 

επεκτατική υπηρεσία του Ιλλινόις, πανεπιστήμια και κολλέγια, συνέδρια και γραφεία 

επισκεπτών.     

 

Ικανά Συνέδρια και Γραφεία Επισκεπτών: Οι ευθύνες των συνεδρίων και των 

γραφείων επισκεπτών είναι η τοποθέτηση του τοπικού τουρισμού στην αγορά, η 

πρόσληψη ατόμων για να ξεκινήσουν τουριστικές επιχειρήσεις, η παροχή τεχνικής 

βοήθειας στις start-up επιχειρήσεις, η βοήθεια της τοπικής τουριστικής ανάπτυξης, ο 

συντονισμός ή και η υποστήριξη των τοπικών τουριστικών ειδικών εκδηλώσεων και 

τέλος η παροχή ηγεσίας για την τουριστική ανάπτυξη(Gartrell,1988). 

Παραδείγματα(Wilson et al.,2001) από τον ρόλο που έχουν οι συμβάσεις και τα 

γραφεία επισκεπτών είναι ότι σχεδιάζουν τουριστικά φυλλάδια, έρχονται σε επαφή με 

τα κέντρα υποδοχής-καλωσορίσματος(μια από τις πιο σημαντικές πηγές 

πληροφόρησης για τους τουρίστες), και παρέχουν υποστήριξη στους τοπικούς 

επιχειρηματίες. Η βοήθεια τους είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις ατομικές 

τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίες δε μπορούν να αντέξουν σε οικονομικό επίπεδο 

την τεχνογνωσία και επίσης δε μπορούν να λάβουν οικονομική βοήθεια από τις 

τοπικές κυβερνήσεις. Τέλος, οι συμβάσεις και τα γραφεία επισκεπτών θα πρέπει να 

λειτουργήσουν ως σύνδεσμος μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και των 
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επιχειρηματιών για την διευκόλυνση της συνεργασίας και του συντονισμού αυτών 

των δύο ομάδων.  

 

Η εκτενής υποστήριξη της κοινότητας για τον τουρισμό: Η υποστήριξη της 

κοινότητας για τον τουρισμό και οι συμπεριφορές-στάσεις των εργαζομένων στο 

τομέα του τουρισμού επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι 

τουρίστες και επιπλέον επηρεάζουν τις εντυπώσεις τους για την τουριστική 

κοινότητα. Η υποστήριξη από την κοινότητα και οι εργαζόμενοι στο τομέα του 

τουρισμού να είναι φιλόξενοι με τους τουρίστες συνδέεται στενά με τις συστάσεις 

word-of-mouth. Ο όρος word-of-mouth είναι μία από τις πιο πολύτιμες πηγές για 

πληροφορίες ταξιδιωτικών προορισμών. Σημειώθηκε ότι οι κάτοικοι του τουριστικού 

προορισμού και κυρίως οι ηλικιωμένοι δε υποστηρίζουν πάντα τον τουρισμό. 

Επιπροσθέτως βλέπουν τον τουρισμό ως απειλή για τον τρόπο ζωής που έχουν.  

Οι κοινότητες με επιτυχημένη τουριστική ανάπτυξη είχαν σαφώς περισσότερη τοπική 

υποστήριξη σχετικά με τον τουρισμό σε αντίθεση με τις κοινότητες με λιγότερη 

επιτυχημένη τουριστική ανάπτυξη. Ακόμη, ανέπτυξαν ορισμένες στρατηγικές για να 

λάβουν υποστήριξη από την κοινότητα. Αυτές οι στρατηγικές περιλάμβαναν καλή 

επικοινωνία μεταξύ των ατόμων που σχετίζονται με την τουριστική βιομηχανία και 

των ντόπιων κατοίκων. Εκπαίδευση των ντόπιων κατοίκων αναφορικά με τη 

σημαντικότητα του τουρισμού, κυρίως για οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει σε 

τοπικό επίπεδο, τονίζοντας ότι ο τουρισμός δε θα αλλάξει τον τρόπο ζωής τους. 

Τέλος, συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στη προσπάθεια εκπαίδευσης των 

ντόπιων κατοίκων για τη σημασία του τουρισμού. (Wilson et al.,2001)     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
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5.1 Γενικά 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ) είναι μία από 

τις διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας. Αποτελεί το δευτεροβάθμιο οργανισμό 

τοπικής αυτοδιοίκησης που καλύπτει το βορειοανατολικό άκρο της χώρας, δηλαδή το 

ανατολικό τμήμα της Μακεδονίας και ολόκληρη τη Θράκη. Περιλαμβάνει επίσης δύο 

μεγάλα νησιά του Θρακικού Πελάγους, την Θάσο και την Σαμοθράκη. 

Ο πληθυσμός της περιφέρειας ανέρχεται σε 608.182 κατοίκους, σύμφωνα με 

την πλέον πρόσφατη απογραφή (Ελληνική στατιστική αρχή, 2011). Το 50% του 

πληθυσμού κατοικεί στα μεγάλα αστικά κέντρα Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής-

Ξάνθης-Καβάλας και Δράμας(Ελληνική στατιστική αρχή, 2011). Το επιχειρηματικό 

εισόδημα της αγροτικής παραγωγής της περιφέρειας σημείωσε φθίνουσα πορεία κατά 

την τελευταία πενταετία και έφτασε το έτος 2014 να παρουσιάσει μείωση κατά 27% 

σε σχέση με το 2009(Ελληνική στατιστική αρχή, 2011). Πρωτεύουσά της είναι 

η Κομοτηνή και μεγαλύτερη πόλη η Αλεξανδρούπολη. Στη περιφέρεια διαβιεί 

η Μουσουλμανική Μειονότητα Ελλάδος, η μόνη αναγνωρισμένη μειονότητα στη 

χώρα σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης με πληθυσμό περί τις 130.000 

κατοίκους. Η περιφέρεια απλώνεται στον νότιο ορεινό όγκο της οροσειράς 

της Ροδόπης με λοφώδεις εξάρσεις κατά περιοχές ή μεμονωμένα όρη (Παγγαίο) και 

πεδιάδες κοντά στις παραθαλάσσιες περιοχές και στις εκβολές των σημαντικών 

ποταμών της, του Νέστου, του Έβρου και του Άρδα, που πηγάζουν στην Βουλγαρία. 

Τα δύο νησιά της Θάσος και Σαμοθράκη είναι κατά κύριο λόγο ορεινά. Στην 

περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας δεν υπάρχουν πολλές λίμνες, σε αντίθεση με τις 

άλλες περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας. Η κυριότερη είναι η λιμνοθάλασσα 

της Βιστωνίδας και οι γειτονικοί υδροβιότοποι και οι λιμνοθάλασσες του Δέλτα του 

Έβρου, καθώς και οι τεχνητές λίμνες του ποταμού Νέστου, Θησαυρού και 

Πλατανόβρυσης (GoogleEarth). 

Προς βορρά ορίζεται από την απείρου κάλους και φυσικού πλούτου οροσειρά της 

Ροδόπης που διαμοιράζεται κατά τα 4/5 στην Βουλγαρία και κατά το 1/5 στην 

Ελλάδα (Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης, (n.d)).Επί της οροσειράς αυτής 

ευρίσκεται και η οροθετική γραμμή μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Προς δυσμάς 

ορίζεται από τις εκβολές του ποταμού Στρυμώνα τα στενά του Αγγίτη και τις 

ανατολικές καταπτώσεις των όρων Μενοίκιο-Βροντού. Προς ανατολάς από τον 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%A4%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%A4%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7_(%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82_(%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CE%BB%CF%84%CE%B1
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ποταμό Έβρο καθ΄ όλο το μήκος όπου ευρίσκεται και η οροθετική γραμμή Ελλάδας-

Τουρκίας. Προς νότο βρέχεται από το Θρακικό πέλαγος.(GoogleEarth) 

 

5.2 Συντονιστικό όργανο τουρισμού στην Α.Μ.Θ 

Στην έδρα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Κομοτηνή) 

λειτουργεί περιφερειακή υπηρεσία τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού. Αποτελεί 

το συντονιστικό όργανο όλων των τουριστικών μονάδων της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. Η παραπάνω υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη και 

προσπαθεί να ανταπεξέρθει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των 

τουριστικών μονάδων σε ένα τόσο ευρύ γεωγραφικό διαμέρισμα.   

 

5.3 Προστατευόμενες φυσικές περιοχές 

Η περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης ξεχωρίζει για τους πολλούς 

και σημαντικούς φυσικούς βιοτόπους της. Οι βιότοποι που έχουν επισημανθεί και 

καταγραφεί μέσω του προγράμματος Natura 2000(NATURA 2000 SCI; Εθνικό 

Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης, (n.d))με την προοπτική να προστατευτούν, είναι οι 

παρακάτω: 

5.3.1 Βουνά-Δάση  

 Το Παπίκιο όρος ή Αϊτόβουνο είναι ένα βουνό της οροσειράς της  Ροδόπης, 

πάνω στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Είναι το ανατολικότερο όρος της 

κεντρικής Ροδόπης. Έχει σχήμα κωνικό και οι δύο κορυφές του που 

βρίσκονται επί ελληνικού εδάφους έχουν υψόμετρο 1510 μ. και 1460 μ. 

Παλαιότερα είχε δάση δρυών και οξιάς, αλλά η υπερβόσκηση και οι 

πυρκαγιές τα έχουν περιορίσει. Εκτεταμένες αναδασώσεις έγιναν στη 

δεκαετία του 1980, με αποτέλεσμα να κυριαρχήσουν κωνοφόρα φυτά  

(Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, (n.d)). 

 Χαϊντού ή Ερύμανθος είναι βουνό με μέγιστο υψόμετρο 1.828 μέτρα, 

κορυφή Γυφτόκαστρο, που βρίσκεται μεταξύ Θράκης και Μακεδονίας κοντά 

στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και αποτελεί τμήμα της οροσειράς 

της Κούλας στην Κεντρική Ροδόπη(Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, 

(n.d)). Στο βουνό υπάρχει το Δασικό Χωριό Ερυμάνθου, κοντά στην ομώνυμη 

κορυφή Ερύμανθος, 10 χιλιόμετρα βόρεια του Λειβαδίτη. Το δάσος της 

https://el.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_(%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1_(%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AC)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9E%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CF%82
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Χαϊντούς αποτελείται από υπεραιωνόβιες οξιές, ύψους άνω των 30 μέτρων, 

καθώς και από πεύκα, έλατα, ερυθρελάτες κ.α. Στο βουνό φύεται και ο 

ενδημικός κίτρινος κρίνος της Ροδόπης (LiliumRhodopeum). Στην πανίδα της 

Χαϊντού συγκαταλέγονται αρκούδες και ζαρκάδια, λύκοι, αγριόχοιροι, καθώς 

και σπάνια πτηνά όπως η μαύρη τσικλητάρα και ο αγριόκουρκος (Φορέας 

Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, (n.d)). Το 1980τμήμα του δάσους της 

Χαϊντού ,το δάσος της Τσίχλας, χαρακτηρίστηκε "Μνημείο της Φύσης" και 

αποτελεί προστατευόμενη περιοχή. 

 Δάσος Φρακτού (Ζαγκραντένια). Το Φρακτό είναι βουνό με μέγιστο 

υψόμετρο 1.953 μέτρα, κορυφή Δελημπόσκα στα σύνορα Ελλάδας -

 Βουλγαρίας. Αποτελεί τμήμα της οροσειράς της Κεντρικής Ροδόπης, της 

οποίας αποτελεί τον υψηλότερο ορεινό όγκο. Στο νότιο τμήμα του Φρακτού 

(Ελληνικό τμήμα) υπάρχει το Παρθένο Δάσος Φρακτού, το μοναδικό παρθένο 

δάσος στην Ελλάδα και ένα από τα ελάχιστα στην Ευρώπη. Είναι το 

βορειότερο Ελληνικό όρος. Στο Φρακτό βρίσκονται τα Λουτρά Θερμιών, με 

τις ιαματικές πηγές(Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, (n.d)). 

 Η περιοχή Ελατιάς (Καρά Ντερέ) που αποτελεί τμήμα της οροσειράς της 

Κεντρικής Ροδόπης. Στην Ελατιά, υπάρχει το Δασικό Χωριό Ελατιάς, κοντά 

στην κορυφή Πυραμίδα Κούτρα, στη θέση του παλιότερου 

τσελιγκάτου Σαρακατσαναίων με την ονομασία Καλύβια Κούτρα (Φορέας 

Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, (n.d)).Το δάσος της Ελατιάς είναι το 

μεγαλύτερο στην Ελλάδα σε έκταση (700 τετραγωνικά χιλιόμετρα), και 

αποτελείται από ερυθρελάτη (Hiking experience,2016), πεύκα, κέδρους, 

οξιές, σημύδες, λεύκες, σφενδάμια, δρύες, αγριοτριανταφυλλιές. Στο δυτικό 

τμήμα του βουνού, στη θέση Μαγούλα, υπάρχει το δάσος Σημύδας, το 

μοναδικό του είδους του στην Ελλάδα (Hellaspath,2009). 

 Το Φαλακρό (ΜποζΝταγ) Δράμας είναι βουνό  με υψόμετρο 2.232 

μέτρα(GoogleEarth). Είναι το ψηλότερο βουνό της ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. Συνδέεται στα δυτικά με τον Όρβηλο, ενώ στα 

ανατολικά καταλήγει στην κοιλάδα του Νέστου, που το διαχωρίζει από 

την Κεντρική Ροδόπη(GoogleEarth). Στο Φαλακρό λειτουργεί χιονοδρομικό 

κέντρο λίγο πιο πάνω από το χωριό Βώλακας.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%87%CE%BF%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CF%85%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CF%80%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1980
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CF%8C_%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%81%CE%AC_%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CF%8D%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CE%AD%CE%BD%CE%B4%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CF%85%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CF%8D%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CE%B2%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8E%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
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 Το Μενοίκιον όρος με υψόμετρο 1.963 μέτρα (κορυφή Μαυρομάτα) 

(GoogleEarth). Στις παρυφές και τους πρόποδές του είναι χτισμένα χωριά και 

κωμοπόλεις με πλούσια λαϊκή και μακεδονίτικη αρχιτεκτονική και ιδιαίτερη 

μουσική και λαϊκή παράδοση (Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, 

2004), όπως η Καλή Βρύση Δράμας, η Αλιστράτη, η Μικρόπολη, η Καλλιθέα 

Δράμας(GoogleEarth). 

 Το Παγγαίο όρος είναι μεγάλος ορεινός όγκος με υψηλότερη κορυφή το 

"Μάτι" με υψόμετρο 1.956 μέτρα (GoogleEarth). Στην βόρεια όψη του όρους 

και σε υψόμετρο περίπου 600 μέτρων, βρίσκεται η Ιερά Μονή Παναγίας 

Εικοσιφοίνισσας(Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη,2004). Πρόσβαση 

σε αυτήν αποτελεί ο επαρχιακός δρόμος ο οποίος διέρχεται μέσω του χωριού 

Νικήσιανη (GoogleEarth). Πέραν της ευκολότερης πρόσβασης αποτελεί και 

μια διαδρομή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, προσφέροντας ταυτόχρονα μια 

καταπληκτική θέα (Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη,2004). 

 Ο Σάος ή Φεγγάρι είναι βουνό της Σαμοθράκης με μέγιστο υψόμετρο 1.611 

μέτρα (GoogleEarth). Ο Σάος διαθέτει πολλές πηγές οι οποίες διατηρούν νερό 

και την καλοκαιρινή περίοδο. Στις πλαγιές του σχηματίζονται ρυάκια και 

καταρράκτες καθώς και μικρές λίμνες (γνωστές και ως 'βάθρες'). Οι βόρειες 

πλαγιές του καλύπτονται από δάση δρυός, και οι ρεματιές είναι κατάφυτες 

από πλατάνια και σκλήθρα, οι κορυφές του βουνού είναι γυμνές και 

απόκρημνες(Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη,2004). Η επίπονη 

ανάβαση του βουνού (τουλάχιστον 4-5 ώρες) μπορεί να επιχειρηθεί από τον 

οικισμό Θέρμα στα βόρεια του νησιού, ή από τη Χώρα της Σαμοθράκης στα 

Δυτικά (Samothrace the island of great gods, (n.d)). Σύμφωνα με την 

μυθολογία από την κορυφή του Σάος παρακολουθούσε ο Ποσειδώνας τον 

Τρωικό πόλεμο. 

 

 Υψάρι Θάσου. Είναι η ψηλότερη κορυφή (1.203 μ.) της νήσου Θάσος 

(GoogleEarth). Η πρόσβαση είναι εύκολη χάρη στους δασικούς δρόμους. Από 

την αρχαιότητα ήταν γνωστή για το πλούσιο υπέδαφός της σε σίδηρο, χρυσό 

και στο κατάλευκο μάρμαρό της (Δημοσιογραφικός Οργανισμός 

Λαμπράκη,2004;The huffington post,2016). 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%AE_%CE%92%CF%81%CF%8D%CF%83%CE%B7_%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%B1_%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%B1_%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B9%CF%86%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B9%CF%86%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82
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 Το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου είναι μια από τις 

σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο. Είναι μία από τις πρώτες περιοχές στην Ελλάδα που τέθηκαν σε 

καθεστώς προστασίας, καθώς εδώ συμβιώνουν και ευδοκιμούν 

συγκεντρωμένα πολλά είδη της χλωρίδας και της πανίδας της Βαλκανικής 

χερσονήσου, της Ευρώπης και της Ασίας. Το μωσαϊκό τοπίων που 

διαμορφώνεται από δάση πεύκης και δρυός, τα οποία διακόπτονται από 

ξέφωτα, βοσκοτόπια και καλλιεργούμενες εκτάσεις αποτελεί το ιδανικό 

περιβάλλον για τα αρπακτικά πουλιά. Στο Εθνικό Πάρκο συναντώνται τρία 

από τα τέσσερα είδη γύπα της Ευρώπης (Μαυρόγυπας, Όρνιο και 

Ασπροπάρης), ενώ φιλοξενεί τη μοναδική αποικία Μαυρόγυπα στα Βαλκάνια. 

(Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς–Λευκίμης–Σουφλίου, 2014) 
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5.3.2. Υγροβιότοποι  

Οι υγροβιότοποι που είναι γνωστοί για την πλούσια ορνιθοπανίδα τους και 

θεωρούνται διεθνούς σημασίας με βάση τη Συνθήκη (Greece Ramsar,2014),είναι οι 

παρακάτω: 

 Το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου σχηματίζεται στις εκβολές του ποταμού 

Έβρου και συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους βιοτόπους της Ευρώπης. 

Τα νερά και τα φερτά υλικά του ποταμού, μαζί με την δράση της θάλασσας, 

σχημάτισαν και εξακολουθούν να διαμορφώνουν ένα πολύπλοκο Δέλτα με 

μεγάλη ποικιλία βιοτόπων, όπου βρίσκει καταφύγιο ένας μεγάλος αριθμός 

ειδών φυτών και ζώων (Δέλτα Έβρου, ένας υγροβιότοπος γεμάτος ζωή, 

(n.d)).Η συνολική του έκταση είναι 95.000 στρέμματα εκ των οποίων τα 

80.000 αποτελούν χερσαία και τα 15.000 υδάτινη επιφάνεια, είναι ενταγμένα 

στον κατάλογο των προστατευόμενων περιοχών της Διεθνούς Συνθήκη 

Ραμσάρ (1971) λόγω των σημαντικών ειδών που φιλοξενεί(Δέλτα Έβρου, 

ένας υγροβιότοπος γεμάτος ζωή, (n.d)).Επίσης, μέρος του Δέλτα 

χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας και προτείνεται ως Τόπος 

Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στο Δίκτυο Natura 2000 (NATURA 2000 SCI, 

(n.d)). Το Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα του Έβρου βρίσκεται 

στην Τραϊανούπολη και ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 1997, 

με σκοπό την προώθηση της προστασίας της φύσης στην περιοχή, την 

οικοτουριστική της ανάδειξη, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

αρχών και κοινού για τις οικολογικές αξίες του Δέλτα του Έβρου 

(Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη,2004). 

 

 Η Ισμαρίδα ή Λίμνη Μητρικού είναι λίμνη που βρίσκεται νότια της πόλης 

της Κομοτηνής. Βρίσκεται εντός του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής 

Μακεδονίας-Θράκης. Αποτελεί σημαντικό υδροβιότοπο της περιοχής (Greece 

Ramsar,2014).  

 Λίμνη Βιστωνίδα και Πόρτο Λάγος. Η λίμνη Βιστωνίδα ή λίμνη 

Μπουρού είναι λιμνοθάλασσα, και ο υγροβιότοπός προστατεύεται από 

τη Συνθήκη Ραμσάρ (Greece Ramsar, 2014; Φορέας Διαχείρισης Δέλτα 

Νέστου - Βιστωνίδας –Ισμαρίδας, 2012).  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82_(%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82_(%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%A1%CE%B1%CE%BC%CF%83%CE%AC%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%A1%CE%B1%CE%BC%CF%83%CE%AC%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_-_%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_-_%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%92%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CE%A1%CE%B1%CE%BC%CF%83%CE%AC%CF%81
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 Δέλτα του Νέστου: Το δέλτα του ποταμού, έκτασης 550.000 στρεμμάτων, 

αποτελεί 'Υδροβιότοπο Διεθνούς σημασίας και μέρος του Εθνικού Πάρκου 

που περιλαμβάνει τις λίμνες Βιστωνίδα και Ισμαρίδα. Εκτείνεται από τη Νέα 

Καρβάλη έως τα Άβδηρα, ενώ εκεί βρίσκεται και το παραποτάμιο δάσος, 

γνωστό και ως Μεγάλο Δάσος (Κοτζά Ορμάν).Το Δέλτα του Νέστου 

χαρακτηρίζεται από πλούσια βλάστηση και πολλά είδη ζώων.(Φορέας 

Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας –Ισμαρίδας, 2012) 

 

5.4 Τα Εθνικά Πάρκα 

o Το Εθνικό Πάρκο της Ροδόπης που περιλαμβάνει τα όρη Χαϊντού και Κούλα, 

το δάσος Φρακτού και την περιοχή Ελατιάς. 

o Το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου. 

o Το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης που περιλαμβάνει το 

Δέλτα του Νέστου, τη λίμνη Βιστωνίδα, τη λίμνη Μητρικού (Ισμαρίδα) και 

τις λιμνοθάλασσες της Ροδόπης. 

o Το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης– Σουφλίου. 

 

5.5 Οι προστατευόμενες περιοχές  

o Το Αισθητικό Δάσος Στενών Νέστου. 

o Το Προστατευόμενο Φυσικό Μνημείο Φρακτού. Είναι γνωστό και ως 

Παρθένο Δάσος Ροδόπης. 

o Το Προστατευόμενο Φυσικό Μνημείο Τσίχλας Χαϊντούς. 

o Το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου. 

 

5.6 Οι σπουδαιότεροι αρχαιολογικοί χώροι 

 Αρχαία πόλη των Φιλίππων και το ομώνυμο Θέατρο: Η ανασκαφική 

έρευνα άρχισε στους Φιλίππους το 1914, από τη Γαλλική Αρχαιολογική 

Σχολή. Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Αρχαιολογική Υπηρεσία και 

η Αρχαιολογική Εταιρεία διενήργησαν συστηματικές ανασκαφές. Σήμερα, η 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B2%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF_%CE%94%CE%AD%CE%BB%CF%84%CE%B1_%CE%88%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_-_%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1
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Αρχαιολογική Υπηρεσία, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η 

Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή συνεχίζουν την αρχαιολογική έρευνα. Τα 

ευρήματα των ανασκαφών εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Φιλίππων. 

Αναστηλωτικές εργασίες έχουν γίνει στα περισσότερα μνημεία του 

αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων. Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα 

πρόγραμμα στερέωσης, αναστήλωσης και ανάπλασης του αρχαίου θεάτρου, 

στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 1994 «Ιστορικά Κτήρια και 

Χώροι Θεαμάτων».(Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη,2004) 

 Αρχαία Μαρώνεια: Η πόλη ιδρύθηκε τον 7ο αιώνα π.Χ. 

από Χίους αποικιστές. Σήμερα διατηρούνται αρκετά ίχνη από την αρχαία 

πόλη. Ξεχωρίζει το αρχαίο θέατρο το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει 

ξεκινήσει η ανακαίνισή του. Κοντά στον αρχαιολογικό χώρο βρίσκεται ο 

σύγχρονος ομώνυμος οικισμός.(Δημοσιογραφικός Οργανισμός 

Λαμπράκη,2004) 

 Το Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης: Βρίσκεται στον 

οικισμό Παλαιόπολη, σε απόσταση 6-7 χιλιόμετρα από την Καμαριώτισσα, 

στη βόρεια πλευρά της Σαμοθράκης, σε απόσταση 250 μέτρων από τη 

θάλασσα και σε αυτό εκτίθενται ευρήματα από την αρχαία πόλη που 

βρίσκεται στην ίδια περιοχή. Το μεγαλύτερο μέρος των εκθεμάτων του 

μουσείου προέρχονται από το παρακείμενο Ιερό των Μεγάλων Θεών, το 

σύμπλεγμα στον οποίο βρέθηκε και το ιδιαίτερα γνωστό γλυπτό της Νίκης της 

Σαμοθράκης.(Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη,2004) 

 Αρχαία Άβδηρα: Τα αρχαία Άβδηρα βρίσκονται στα παράλια της Θράκης σε 

προνομιούχα θέση και αποτελούσαν μια από τις πιο σημαντικές αρχαίες 

πόλεις του βορείου Αιγαίου. Ιδρύθηκαν στα μέσα του 7ου αι. π.Χ. από 

αποίκους των Κλαζομενών, ελληνικής πόλης στη χερσόνησο της Ερυθραίας 

στη Μ. Ασία, που ήλθαν στην περιοχή με οικιστή τον Τιμήσιο (Οδυσσεύς, 

2012).Υπάρχει και το ομώνυμο αρχαιολογικό μουσείο των Αβδήρων, στο 

οποίο εκτίθενται αντικείμενα που βρέθηκαν στην πόλη και τα νεκροταφεία 

των αρχαίων Αβδήρων(Οδυσσεύς, 2012). 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CF%80%CF%80%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AF%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CF%8C_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD_%CE%98%CE%B5%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
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5.7 Συγκοινωνίες και διαμορφούμενες δυνατότητες σύνδεσης με το 

εσωτερικό και εξωτερικό. 

Το διοικητικό διαμέρισμα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ευρισκόμενο στο 

νοτιοανατολικό άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου αποτελεί κομβικό σημείο μεταξύ 

δύο ηπείρων, της Ασίας και της Ευρώπης. Από τη περιοχή αυτή διέρχεται  διεθνής 

χερσαίος οδικός και σιδηροδρομικός άξονας που εξυπηρετεί μεταφορές από την 

Ασιατική ήπειρο στη Ευρώπη και αντίστροφα.(Google earth). Ομοίως πλήθος 

καθέτων και ένας ικανός αριθμός εγκαρσίων οδικών αξόνων διασχίζουν το διοικητικό 

διαμέρισμα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και εξυπηρετούν τη διακίνηση 

προσωπικού και εμπορευμάτων όπως παρακάτω: (Google earth) 

5.7.1. Κυριότερα Εγκάρσια Δρομολόγια: 

o Της Εγνατίας οδού που διασχίζει το διοικητικό διαμέρισμα της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης με κατεύθυνση από τη Δύση προς την Ανατολή, 

ξεκινάει από τη γέφυρα των Νέων Κερδυλίων επί του ποταμού Στρυμόνα και 

τελειώνει στη γέφυρα των Κήπων του ποταμού Έβρου όπου υπάρχει και το 

ομώνυμο τελωνείο κατά την είσοδο στην Τουρκία. Η Εγνατία οδός είναι οδός 

ταχείας κυκλοφορίας και συνδέει τα αστικά κέντρα Αλεξανδρούπολης-

Κομοτηνής-Ξάνθης-Καβάλας με τους διεθνείς συγκοινωνιακούς κόμβους της 

Θεσσαλονίκης προς δυσμάς και της Κωνσταντινούπολης (Τουρκία) προς 

ανατολάς. 

o Της οδού Αμφίπολη-Δράμα-Παρανέστι-Σταυρούπολη-Ξάνθη που συνδέει τις 

ημιαστικές περιοχές ενώ συγχρόνως εξυπηρετεί και ένα μέρος των ορεινών 

θέρετρών και αγροτικών τουριστικών προορισμών της περιοχής. 

o Η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Δράμα-Ξάνθη-Κομοτηνή-

Αλεξανδρούπολη και από εκεί είτε προς Κωνσταντινούπολη (Τουρκία), είτε 

προς Διδυμότειχο- Σβίλεγκραντ- Φιλιππούπολη (Βουλγαρία). 

 

5.7.2. Κυριότερα Κάθετα Δρομολόγια 

Τα κυριότερα Κάθετα Δρομολόγια εξυπηρετούν αφενός μεν τη πρόσβαση σε όλα τα 

ορεινά θέρετρα του διαμερίσματος αφετέρου δε την άμεση επικοινωνία με την 

Βουλγαρία(Google earth): 

o Το δρομολόγιο Καβάλα-Δράμα και από εκεί είτε προς Γρανίτη-Κάτω 

Νευροκόπι-Εξοχή- Γκότσε Ντέλτσεφ (Άνω Νευροκόπι) (Βουλγαρία), είτε 
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προς Βώλακα στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού και τα εκεί χειμερινά 

θέρετρα. 

o Το δρομολόγιο Πόρτο Λάγος-Ξάνθη-Εχίνος-Θέρμες-Σλάτογκραντ 

(Βουλγαρία). 

o Το δρομολόγιο Μαρώνεια-Κομοτηνή-Νυφαία-Κίρκοβο-Κίρτζαλη 

(Βουλγαρία). 

o Το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη-Διδυμότειχο-Ορεστειάδα-Σβίλεγραντ-

Φιλιπούπολη(Βουλγαρία). 

 

5.7.3. Πλέον τούτων διαθέτει το αεροδρόμιο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ στην 

Χρυσούπολη και το διεθνές αεροδρόμιο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ στην Αλεξανδρούπολης που 

επιτρέπει ταχεία και ευέλικτη  μεταφορά επισκεπτών από μακρινές αφετηρίες 

εσωτερικού και εξωτερικού.  

5.7.4. Τα κυριότερα λιμάνια είναι της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας και 

Ελευθερών-Νέας Περάμου που κυρίως εξυπηρετούν αφετηρίες εσωτερικού και είναι 

βραδείας εξέλιξης. 

 

5.8 Γεωπολιτική σημασία  

Με τα μελλοντικά ενεργειακά έργα που προορίζονται να κατασκευαστούν έως το 

2020 καθιστούν την περιοχή ενεργειακό κόμβο και αυξάνουν τη γεωπολιτική αξία 

της τοποθετώντας την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στο παγκόσμιο ενεργειακό 

χάρτη(Πίτατζης,2014). 

Ένα ενεργειακό έργο που είναι προγραμματισμένο να κατασκευαστεί στη περιφέρεια 

Α.Μ.Θ είναι ο αγωγός TAP, ο οποίος σχεδιάστηκε για να μεταφέρει φυσικό αέριο 

από την Κασπία Θάλασσα στις αγορές της Νοτιοανατολικής, Κεντρικής και Δυτικής 

Ευρώπης μέσω της διασύνδεσης με άλλους αγωγούς όπως Διασυνδετήριος Αγωγός 

Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB) (Πίτατζης,2014). Επιπλέον έργα θα είναι η Υπόγεια 

Αποθήκη Φυσικού Αερίου στην Καβάλα, η εταιρία Energean Oil and Gas, η ΑΣΦΑ 

Αλεξανδρούπολης κι τέλος ο Πλωτός Σταθμός AEGEAN LNG (Πίτατζης,2014). 

Επομένως από το διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα διέρχονται 

αγωγοί φυσικού αερίου και θα μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο αποκτώντας 

γεωπολιτική και γεωστρατηγική σημασία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ            

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ      

ΘΡΑΚΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΡΕΥΝΑ  

ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΥΤΩΝ 
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6.1 Η έρευνα 

Έχοντας τελειώσει με το θεωρητικό μέρος περνάμε στο ερευνητικό. Η περιοχή όπου 

διεξήχθη η έρευνα ήταν η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και ο αριθμός των 

αγροτικών τουριστικών καταλυμάτων που ανταποκρίθηκαν και δέχτηκαν να πάρουν 

μέρος σε αυτήν ανέρχεται στους δεκαεφτά.    

Το αντικείμενο της έρευνας είναι η μέτρηση των παρακάτω παραγόντων επιτυχίας για 

την ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι 

ιδιοκτήτες των τουριστικών καταλυμάτων απάντησαν σε ερωτήσεις που αφορούσαν 

τα κίνητρα που τους παρακίνησαν να ασχοληθούν με τον τομέα του αγροτικού 

τουρισμού αλλά και σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τους παρακάτω παράγοντες 

επιτυχίας ανάπτυξη της τουριστικής αγροτικής περιοχής: 

o Η αποτελεσματική οργάνωση του τουριστικού πακέτου.  

o Η ικανή ηγεσία.  

o Η υποστήριξη και η παρουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

o Η χρηματοδότηση και η διαχείριση των πηγών χρηματοδότησης.  

o Ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των ιδιωτικών επενδυτών και της 

τοπικής ηγεσίας. 

o Στρατηγικός σχεδιασμός. 

o Συντονισμός και συνεργασία μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων που 

βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές. 

o Τα τοπικά γραφεία ενημέρωσης τουριστών και η οργάνωση συνεδρίων. 

o Η υποστήριξη του τουρισμού από την πλευρά της τοπικής κοινότητας. 

Η έρευνα περιείχε ερωτηματολόγιο, η δημιουργία του οποίου στηρίχθηκε στη θεωρία 

και την έρευνα των Fotiadis et al.(2013) και σε προσωπική εκτίμηση της γράφουσας.  

 

6.2 Η δομή του ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 70 ερωτήσεις, οι ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου χωρίζονται σε ορισμένα τμήματα. Η δομή του ερωτηματολογίου 

έχει ως εξής: 

o Το πρώτο τμήμα περιέχει ερωτήσεις και υποερωτήσεις σχετικά με τα κίνητρα 

που παρακίνησαν τους ιδιοκτήτες των αγροτικών τουριστικών καταλυμάτων 

να ασχοληθούν με τον αγροτικό τουρισμό, ερωτήσεις σχετικά με το ποιοι 

είναι οι κύριοι λόγοι για την επιτυχία της τουριστικής τους μονάδας, ερώτηση 
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σχετικά με τις δραστηριότητες που προσφέρει το τουριστικό κατάλυμα στους 

τουρίστες-πελάτες, ερωτήσεις σχετικά με το πόσο σημαντική ή ασήμαντη 

θεωρούν την κάθε δραστηριότητα ως προς την συμβολή της στη επιτυχία του 

τουριστικού τους καταλύματος (σύνολο ερωτήσεων τέσσερις, σύνολο 

υποερωτήσεων δέκα).  

o Το δεύτερο τμήμα περιέχει ερωτήσεις σχετικά με την αποτελεσματική 

οργάνωση του τουριστικού πακέτου (σύνολο ερωτήσεων πέντε).  

o Στο τρίτο τμήμα περιλαμβάνονται ερωτήσεις σχετικά με την ικανή ηγεσία των 

αγροτικών τουριστικών επιχειρήσεων και με την ικανή ηγεσία των 

κυβερνητικών και ιδιωτικών οργανισμών που ασχολούνται με θέματα του 

αγροτικού τουρισμού (σύνολο ερωτήσεων τέσσερις).  

o Στο τέταρτο τμήμα περιέχονται ερωτήσεις σχετικά με την υποστήριξη και την 

παρουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης στη περιοχή όπου διεξάγεται η έρευνα 

(σύνολο ερωτήσεων πέντε).  

o Το πέμπτο τμήμα περιέχει ερωτήσεις που αφορούν τη χρηματοδότηση και τη 

διαχείριση των πηγών χρηματοδότησης για την ανάπτυξη των τοπικών 

κοινωνιών (σύνολο ερωτήσεων τέσσερις).  

o Το έκτο τμήμα περιλαμβάνει ερωτήσεις αναφορικά με τον συντονισμό και τη 

συνεργασία μεταξύ των ιδιωτικών επενδυτών και της τοπικής ηγεσίας 

(σύνολο ερωτήσεων τέσσερις).  

o Στο έβδομο τμήμα περιέχονται ερωτήσεις σχετικά με τον στρατηγικό 

σχεδιασμό για την ανάπτυξη των αγροτικών τουριστικών καταλυμάτων 

(σύνολο ερωτήσεων τέσσερις).  

o Το όγδοο τμήμα περιλαμβάνει ερωτήσεις αναφορικά με τον συντονισμό και 

την συνεργασία μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων που βρίσκονται στην 

αγροτική περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (σύνολο 

ερωτήσεων εννιά).  

o Στο ένατο τμήμα περιέχονται ερωτήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα 

των τοπικών γραφείων ενημέρωσης επισκεπτών και την οργάνωση συνεδρίων 

και εκδηλώσεων(σύνολο ερωτήσεων τρείς).  

o Το δέκατο τμήμα περιλαμβάνει ερωτήσεις αναφορικά με την παροχή τεχνικής 

βοήθειας και πληροφόρησης για την ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού και 

ότι θα μπορούσε να βοηθήσει την ανάπτυξη του τουρισμού(σύνολο 

ερωτήσεων τέσσερις).  
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o Στο εντέκατο τμήμα περιέχονται ερωτήσεις που αναφέρονται στην 

υποστήριξη του τουρισμού από την πλευρά της τοπικής κοινότητας (σύνολο 

ερωτήσεων τέσσερις).        

Έπειτα ζητήθηκε από τους ιδιοκτήτες των αγροτικών τουριστικών καταλυμάτων που 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο να δώσουν ένα συντελεστή βαρύτητας στους 

τίτλους των τμημάτων, ανάλογα με το πόσο σημαντική είναι κατά την κρίση τους η 

κάθε διάσταση σχετικά με την αγροτική τουριστική ανάπτυξη. Το άθροισμα των 

συντελεστών βαρύτητας όλων των διαστάσεων θα έπρεπε να έχει σύνολο το 100%. 

Στο τέλος του ερωτηματολογίου υπάρχουν ερωτήσεις που αφορούν δημογραφικά και 

περιγραφικά στοιχεία σχετικά με το προφίλ των αγροτικών τουριστικών 

καταλυμάτων και προσωπικά στοιχεία των ιδιοκτητών των αγροτικών τουριστικών 

καταλυμάτων. Στο παράρτημα της εργασίας παρατίθεται το ερωτηματολόγιο. Τα 

στατιστικά στοιχεία των απαντήσεων των ιδιοκτητών φαίνονται μέσα σε παρενθέσεις 

με μπλε αριθμούς.  

 

 

6.3 Αποτελέσματα έρευνας  

 

6.3.1 Γενικές παρατηρήσεις-διαπιστώσεις 

Περιοχή Δράμας: 

Με βάση την έρευνα που διεξήχθη στα αγροτικά τουριστικά καταλύματα στη περιοχή 

της Δράμας διαπιστώθηκε ότι οι παράγοντες που έκαναν τους ιδιοκτήτες των 

αγροτικών τουριστικών καταλυμάτων να ασχοληθούν με τον αγροτικό τουρισμό είναι 

κατά κύριο λόγο η ενίσχυση του εισοδήματος τους, έπειτα το να έρθουν σε 

συναναστροφή με ταξιδιώτες-επισκέπτες και να ενημερώσουν τους ταξιδιώτες-

επισκέπτες για θέματα αναφορικά με την φύση της περιοχής και τα τοπικά έθιμα. 

Επιπλέον διέθεταν κάποιες εκτάσεις γης και τις αξιοποιήσαν με την ανέγερση ενός 

καταλύματος. Οι λόγοι για την επιτυχία του τουριστικού τους καταλύματος είναι η 

ποιότητα της φιλοξενίας και οι προσωπικές τους δεξιότητες σχετικά με τη διαχείριση 

του τουριστικού καταλύματος. Οι ιδιοκτήτες των καταλυμάτων θεωρούν ότι είναι 

αρκετά επιτυχημένοι σε σύγκριση με το μέσο όρο της κατάστασης που επικρατεί στο 

κλάδο στη περιοχή της Δράμας. 
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Όσον αφορά την αποτελεσματική οργάνωση του τουριστικού πακέτου κατά γενική 

ομολογία προβάλλεται αρκετά αποτελεσματικά η περιοχή, μέσω της προβολής των 

τοπικών αξιοθέατων και μέσω των ειδικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα. 

Ωστόσο αυτά που εντόπισε η έρευνα για το τουριστικό πακέτο είναι ότι δεν είναι ένας 

τόσο επιτυχημένος συνδυασμός από καταλύματα, εστιατόρια, αξιοθέατα και 

καταστήματα. Έπειτα, ορισμένα τουριστικά καταλύματα δεν απασχολούν προσωπικό 

ενώ όσα απασχολούν παρουσίασαν μια καλή άποψη σχετικά με την γνώμη που έχει 

το προσωπικό τους για τον αγροτικό τουρισμό.  

H τοπική αυτοδιοίκηση υποστηρίζει σε ένα βαθμό τον τομέα του αγροτικού 

τουρισμού, όπως ότι δίνει έμφαση στη διατήρηση της καθαριότητας ούτως ώστε η 

περιοχή να είναι ελκυστική για τους τουρίστες-επισκέπτες. Όμως δεν έχει προσφέρει 

στους εργαζόμενους του τομέα αυτού κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή κατάρτιση. 

Κατά την έρευνα που διεξήχθη στη περιοχή της Δράμας εντοπίστηκε πως όλα τα 

αγροτικά τουριστικά καταλύματα έχουν υποστηριχθεί και ενισχυθεί από 

χρηματοδοτικά πρωτόκολλα (όπως το πρόγραμμα LEADER, Interreg κ.α). Ο τοπικός 

φόρος που πληρώνουν οι ιδιοκτήτες των αγροτικών τουριστικών καταλυμάτων δεν 

είναι δυσβάστακτος παρόλα αυτά θα μπορούσε να συμβάλει και καλύτερα στη 

στήριξη αυτού του τομέα. Ακόμα, αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι ο στρατηγικός 

σχεδιασμός είναι σχεδόν ανύπαρκτος και αν υπάρχει υπολειτουργεί.  

Σχετικά με το αν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων που 

βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι υπάρχει θέληση 

για συνεργασία όμως μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο αλλά 

ωστόσο βρίσκεται υπό σκέψιν. Αξίζει να σημειωθεί η πληροφορία πως το τοπικό 

γραφείο ενημέρωσης τουριστών λειτουργεί μόνο για περίπου ένα μήνα το χρόνο και 

μάλιστα μόνο κατά την διάρκεια εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται για περίπου 

ένα μήνα στην πόλη της Δράμας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας εντοπίστηκε 

πως ο αγροτικός τουρισμός στη περιοχή της Δράμας δεν υποστηρίζετε όσο θα έπρεπε 

από τους κατοίκους. 

Κλείνοντας, τα αγροτικά τουριστικά καταλύματα στη περιοχή της Δράμας που πήραν 

μέρος στη έρευνα λειτουργούν όλο τον χρόνο και η πληρότητα των κλινών κατά το 

2015 ανέρχεται σε ποσοστό από 9% έως 30%. 
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Περιοχή Ξάνθης: 

Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα αγροτικά τουριστικά 

καταλύματα στη περιοχή της Ξάνθης εντοπίστηκαν οι λόγοι που παρακίνησαν τους 

ιδιοκτήτες των καταλυμάτων να ασχοληθούν με αυτό τον τομέα που είναι καταρχάς η 

ενίσχυση του εισοδήματος. Έπειτα, το να έρθουν σε συναναστροφή με ταξιδιώτες-

επισκέπτες και να ενημερώσουν τους ταξιδιώτες-επισκέπτες για θέματα σχετικά με τη 

φύση της περιοχής και τα τοπικά έθιμα. Κατόπιν η αγάπη που έχουν για τη φύση και 

τον τόπο όπου βρίσκεται το κατάλυμα και τέλος το ότι το κατάλυμα πρόκειται για 

οικογενειακή επιχείρηση. Οι λόγοι για την επιτυχία του τουριστικού τους 

καταλύματος δήλωσαν ότι είναι οι προσωπικές τους δεξιότητες. Επίσης οι 

περισσότεροι ερωτώμενοι θεωρούν πως σε σχέση με τα υπόλοιπα ανταγωνιστά 

αγροτικά τουριστικά καταλύματα είναι αρκετά επιτυχημένοι.  

Σχετικά με την αποτελεσματική οργάνωση του τουριστικού πακέτου εντοπίστηκε ότι 

η περιοχή δεν προβάλλεται όσο θα έπρεπε και η συνεργασία μεταξύ της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και των επιχειρηματιών για την προβολή του τουριστικού προϊόντος 

δε είναι ισχυρή. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει μεριμνήσει σε ένα βαθμό για την 

καθαριότητα της περιοχής, ωστόσο θα μπορούσε να έχει πιο ενεργητική παρουσία σε 

άλλα θέματα που σχετίζονται με τον τουρισμό. Επίσης, κατανοεί πως πρέπει να 

συμβάλει στη υποστήριξη του τουρισμού ωστόσο είναι αδρανής κατά λεγόμενα των 

ερωτηθέντων. Κατά την έρευνα στη περιοχή της Ξάνθης πληροφορήθηκα πως τα 

περισσότερα αγροτικά τουριστικά καταλύματα έχουν υποστηριχθεί από 

χρηματοδοτικά πρωτόκολλα (όπως το πρόγραμμα LEADER, Interreg κ.α). Ακόμα, 

αυτό που παρατήρησα είναι ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός βρίσκεται σε κατάσταση 

υπολειτουργίας.  

Κατά γενική ομολογία οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι συνεργάζονται σε ένα βαθμό με 

τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που υπάρχουν στη περιοχή αλλά τα πράγματα θα 

μπορούσαν να είναι και καλύτερα. Επίσης οι επιχειρήσεις δεν έχουν ευέλικτα ωράρια 

λειτουργίας για τους τουρίστες που θα έρθουν. Αυτό που πληροφορήθηκα για το 

τοπικό γραφείο ενημέρωσης τουριστών είναι ότι υπήρξε σε λειτουργία στο παρελθόν 

αλλά έκλεισε, υπήρχε πρόβλεψη για να ξαναλειτουργήσει, τελικά κάτι τέτοιο δε 

συνέβη. Όσον αφορά για το αν οι ιδιοκτήτες των καταλυμάτων λαμβάνουν κάποια 

πληροφόρηση παρακολουθώντας συνέδρια σχετικά με τον τουρισμό, εκθέσεις 

αναφορικά με τον τουρισμό κ.α οι περισσότεροι απάντησαν ότι δε παίρνουν μέρος σε 

τέτοιους είδους ενημερώσεις. Επιπλέον ο τρόπος που διαχειρίζονται τα καταλύματα 
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τους είναι βασισμένος στην εμπειρία που έχουν αποκτήσει όλο αυτό το χρονικό 

διάστημα που ασχολούνται με τον τομέα αυτόν. Τέλος, τα αγροτικά τουριστικά 

καταλύματα στη περιοχή της Ξάνθης λειτουργούν όλο το χρόνο. Τα περισσότερα 

ιδρύθηκαν μετά το 2001 ενώ ένα πριν το 2000. Η πληρότητα των κλινών κατά το 

2015 ανέρχεται σε ποσοστό από 19% έως 60%.  

 

Περιοχή Έβρου: 

Κατά την έρευνα που έγινε στα αγροτικά τουριστικά καταλύματα στη περιοχή του 

Έβρου διαπιστώθηκε ότι τα κίνητρα που παρακίνησαν τους ιδιοκτήτες των 

τουριστικών καταλυμάτων είναι η αύξηση του εισοδήματος και η επιθυμία από το 

αστικό κέντρο να επιστρέψουν στη φύση. Οι λόγοι για την επιτυχία του τουριστικού 

τους καταλύματος είναι οι προσωπικές τους δεξιότητες και η ποιότητα της φιλοξενίας 

την οποία παρέχουν. Όσον αφορά την αποτελεσματική οργάνωση του τουριστικού 

πακέτου εντοπίστηκε ότι όντως το τουριστικό πακέτο αποτελεί έναν επιτυχημένο 

συνδυασμό από καταλύματα, εστιατόρια, αξιοθέατα και καταστήματα. Γίνεται μια όχι 

και τόσο αποτελεσματική προβολή της περιοχής του Έβρου και δεν υπάρχουν 

δυνατές συνεργασίες μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρηματιών. 

 Σχετικά με την ικανή ηγεσία τα μισά τουριστικά καταλύματα που πήραν μέρος στην 

έρευνα δεν απασχολούν προσωπικό ενώ τα υπόλοιπα τουριστικά καταλύματα 

παρουσίασαν μια καλή άποψη σχετικά με την γνώμη που έχει το προσωπικό τους για 

τον αγροτικό τουρισμό. Όσον αφορά την ικανότητα της ηγεσία από τον αρμόδιο 

φορέα τουρισμού οι ιδιοκτήτες των τουριστικών καταλυμάτων απαντήσαν πως είναι 

λίγο ικανοποιημένοι έτσι όπως διαχειρίζονται τους διαθέσιμους πόρους και τα 

οικονομικά κεφάλαια. Κατά την έρευνα στην περιοχή του Έβρου όσον αφορά το 

ζήτημα της χρηματοδότησης προέκυψε ότι κάποια αγροτικά τουριστικά καταλύματα 

έχουν υποστηριχθεί και ενισχυθεί από χρηματοδοτικά πρωτόκολλα (όπως το 

πρόγραμμα LEADER, Interreg κ.α)  ενώ κάποια άλλα όχι. Η χρηματοδότηση των 

εργασιών σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη και την προώθηση του τουριστικού 

προϊόντος δεν έδειξε σύμφωνα με τις απαντήσεις να ενισχύεται.  

Έπειτα, κατά γενική ομολογία η τοπική αυτοδιοίκηση δε βοηθάει τους ιδιοκτήτες των 

αγροτικών καταλυμάτων με τις πρωτοβουλίες που έχουν αλλά ούτε και αναγνωρίζει 

τις ανάγκες τους. Αξιοσημείωτη είναι η πληροφορία σχετικά με το τοπικό γραφείο 

ενημέρωσης τουριστών, ότι δηλαδή υπάρχει ένα μόνο στη περιοχή του Έβρου το 

οποίο είναι ηλεκτρονικό και δεν προσφέρει προσωπική επαφή. Σύμφωνα με τα 
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ευρήματα της έρευνας εντοπίστηκε πως ο αγροτικός τουρισμός στη περιοχή του 

Έβρου δεν  υποστηρίζεται όσο θα έπρεπε από τους κατοίκους, όπως επίσης δεν είναι 

ενημερωμένοι οι κάτοικοι όσο θα έπρεπε για τις ευκαιρίες και τις θετικές επιπτώσεις 

που επιφέρει ο τουρισμός.  

Τελειώνοντας, τα αγροτικά τουριστικά καταλύματα στη περιοχή του Έβρου που 

πήραν μέρος στη έρευνα λειτουργούν όλο τον χρόνο. Και μόνο ένα από αυτά 

ιδρύθηκε μετά το 2011. Όσον αφορά την πληρότητα των κλινών κατά το 2015 το 

ποσοστό ανέρχονταν από 30% έως 60%. 

 

 

6.3.2 Ειδικές παρατηρήσεις-διαπιστώσεις 

Τα κίνητρα απασχόλησης με τον αγροτικό τουρισμό 

o Το μεγαλύτερο μέρος έχει ως βασικό κίνητρο κατά σειρά προτεραιότητας την 

ενίσχυση του εισοδήματος, την ενημέρωση των επισκεπτών-τουριστών για 

θέματα σχετικά με τη φύση της περιοχής σε συνδυασμό με τη αλληλεπίδραση 

με άλλα άτομα, ότι το κατάλυμα πρόκειται για οικογενειακή επιχείρηση και 

τέλος διάφοροι άλλοι λόγοι. 

o Σχετικά με την επιτυχία του τουριστικού τους καταλύματος η πλειοψηφία των 

ιδιοκτητών συμφώνησε πλήρως ότι ευθύνονται οι προσωπικές τους 

δεξιότητες. 

o Όλοι ανεξαιρέτως συμφώνησαν ότι η ποιότητα της φιλοξενίας ευθύνεται για 

τη επιτυχία της τουριστικής τους μονάδας. 

o Ένα μέρος συμφώνησε ενώ ένα άλλο διαφώνησε για την προσελκυστική 

δύναμη του αγροτικού τουριστικού τους καταλύματος.  

o Το σύνολο των ερωτηθέντων θεωρεί πως είναι αρκετά επιτυχημένοι και σε 

σχέση με τους κύριους ανταγωνιστές τους και σε σύγκριση με τον μέσο όρο 

που επικρατεί. 

o Οι δραστηριότητες που εντοπίστηκαν ότι προσφέρουν τα τουριστικά 

καταλύματα είναι παραδοσιακό φαγητό και γλυκό, εκδρομή στη φύση και 

πεζοπορία, ενημέρωση των τουριστών, ποδηλασία, διαδρομή με όχημα 4×4 ή 

μοτοσυκλέτα, ψάρεμα, ορειβασία-αναρρίχηση. 
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o Αναφορικά με το ποιες δραστηριότητες συμβάλουν σημαντικά ως προς την 

επιτυχία του καταλύματος είναι η γαστρονομία και ο οίνος, η εκδρομή στη 

φύση και η ενημέρωση σχετικά με τη φύση.   

 

 

Η αποτελεσματική οργάνωση του τουριστικού πακέτου. 

o Η συντριπτική πλειοψηφία των ιδιοκτητών των αγροτικών καταλυμάτων 

συμβάλει στην ανάπτυξη των τοπικών αξιοθέατων ούτως ώστε να 

αποτελέσουν ένα υψηλής ποιότητας στοιχείο έλξη για τους επισκέπτες.  

o Οι απόψεις διίστανται ως προς τη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας και των 

τοπικών επιχειρηματιών στη διαμόρφωση του τουριστικού πακέτου. 

o Αμφιταλαντεύονται οι απόψεις ως προς την αποτελεσματική προβολή της 

περιοχής με χορηγίες ειδικών εκδηλώσεων. 

o Οι περισσότεροι διαφωνούν ότι υπάρχουν συνεργασίες μεταξύ της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και των ιδιωτικών επιχειρηματιών. 

o Ένα μέρος συμφωνεί ότι το τουριστικό πακέτο αποτελεί ένα επιτυχημένο 

συνδυασμό από καταλύματα, εστιατόρια, αξιοθέατα και καταστήματα. 

 

Η ικανή ηγεσία. 

o Ένα μέρος των ιδιοκτητών συμφώνησε ότι το προσωπικό που απασχολείται 

στο κατάλυμα τους κατανοεί την σπουδαιότητα του τουρισμού. Οι υπόλοιποι 

ιδιοκτήτες δήλωσαν πως δεν απασχολούν προσωπικό.  

o Η πλειοψηφία διαφώνησε στην ύπαρξη ικανών ατόμων που να διαχειρίζονται 

δίκαια τους διαθέσιμους πόρους.  

o Τα καταλύματα που απασχολούν προσωπικό συμφώνησαν ότι το προσωπικό 

ξέρει να συνεργάζεται και να αντιμετωπίζει τυχόν διάφορα προβλήματα. 

o Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες των τουριστικών καταλυμάτων διαφώνησαν στο 

ότι συνεργάζονται με τη τοπική αυτοδιοίκησή και τους μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς.  

     

Η υποστήριξη και η παρουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

o Η συντριπτική πλειοψηφία διαφωνεί στη ύπαρξη υπηρεσίας χρηματοδότησης 

που να σκοπεύει στη προβολή του τουρισμού. 
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o Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες των αγροτικών καταλυμάτων διαφωνούν ότι η 

παρουσίαση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ενεργή. 

o Οι απόψεις διίστανται αναφορικά με τη διατήρηση της καθαριότητας της 

περιοχής. 

o Η συντριπτική πλειοψηφία υποστηρίζει ότι δε παρέχεται εκπαίδευση στους 

εργαζόμενους του τουριστικού τομέα. 

o Στη συντριπτική πλειοψηφία δε υπάρχει ενίσχυση με χρηματικά κεφάλαια για 

την εύκολη πρόσβαση στη περιοχή και άλλες διευκολύνσεις.  

 

Η χρηματοδότηση και η διαχείριση των πηγών χρηματοδότησης. 

o Το μεγαλύτερο μέρος των αγροτικών τουριστικών καταλυμάτων έχει 

υποστηριχθεί από χρηματοδοτικά πρωτόκολλα για την ανέγερση του (όπως το 

πρόγραμμα LEADER, Interreg κ.α).  

o Η συντριπτική πλειοψηφία διαφώνησε στο ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και οι 

τράπεζες είναι συντονισμένες για να υποστηρίξουν όσους ασχολούνται με τον 

τουρισμό.  

o Το μείζον μέρος δήλωσε ότι δεν χρηματοδοτούνται εργασίες που σχετίζονται 

με τη προώθηση του τουριστικού προϊόντος και τη τουριστική ανάπτυξη. 

o Διίστανται οι απόψεις ότι ο τοπικός φόρος συμβάλει στη στήριξη των 

τουριστικών δραστηριοτήτων.   

 

Ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των ιδιωτικών επενδυτών και της τοπικής 

ηγεσίας. 

o Το μείζον μέρος των ιδιοκτητών των αγροτικών καταλυμάτων διαφωνεί ότι η 

τοπική ηγεσία συνεργάζεται και τους βοηθάει με τις πρωτοβουλίες τους. 

o Η πλειοψηφία διαφωνεί ότι η τοπική ηγεσία αναγνωρίζει τις ανάγκες τους. 

o Οι περισσότεροι διαφώνησαν ότι η τοπική ηγεσία αντιλαμβάνεται ότι ο 

τουρισμός θα πρέπει να υποστηρίζεται από τη συνεργασία των επιχειρηματιών 

και των τοπικών οργανισμών. 

o Η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί ότι το κράτος δε αντιλαμβάνεται ότι η 

ελκυστικότητα των ελληνικών προορισμών δε θα επιτευχθεί αν δε 

υποστηρίξει τις τουριστικές επιχειρήσεις.  
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Στρατηγικός σχεδιασμός.  

o Σχεδόν το σύνολο των ιδιοκτητών των αγροτικών καταλυμάτων διαφωνεί ότι 

πραγματοποιείται αποδοτική χρήση και διαχείριση των οικονομικών πόρων 

λόγω του στρατηγικού σχεδιασμού. 

o Η πλειοψηφία δήλωσε ότι δεν υποστηρίζεται η τουριστική ανάπτυξη και 

προβολή  από τον στρατηγικό σχεδιασμό. 

o Ένα μεγάλο μέρος διαφωνεί ότι στη διαδικασία του σχεδιασμού εμπλέκονται 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη.  

o Οι περισσότεροι διαφωνούν ότι όλοι οι συμμετέχοντες συντονίζονται με 

σκοπό την επίτευξη ενός αποδεκτού στόχου-σκοπού.  

 

Συντονισμός και συνεργασία μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων που βρίσκονται σε 

αγροτικές περιοχές.    

o Το μείζον μέρος των ιδιοκτητών των καταλυμάτων συμφωνεί ότι η επιτυχία 

της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής οφείλεται στη θέληση των 

επιχειρήσεων για συνεργασία.   

o Οι περισσότεροι συμφωνούν ότι η επιτυχία οφείλεται στη ποικιλία των 

επιχειρήσεων που συνεργάζονται.  

o Αμφιταλαντεύονται οι απαντήσεις σχετικά με το αν έχουν δημιουργήσει 

ομάδες συνεργασίας για την ανάπτυξη του τουρισμού. 

o Δεν έχουν αναπτυχθεί δίκτυα επικοινωνίας, συνεργασίας και συντονισμού 

μεταξύ των εμπόρων λιανικής πώλησης.    

o Αμφιταλαντεύονται οι απόψεις σχετικά με την υποστήριξη των νέων και 

νεαρών επιχειρηματιών.   

o Διαφώνησαν ότι στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στοχεύουν στη 

δημιουργία πιο ευέλικτων ωραρίων για τους τουρίστες. 

o Η συντριπτική πλειοψηφία διαφώνησε ότι στους κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς συντονίζονται με στόχο την βελτίωση της αισθητικής της 

επισκεπτόμενης περιοχής. 

o Αμφιταλαντεύτηκαν οι απαντήσεις σχετικά με την ύπαρξη μιας ομάδας 

συντονισμού για την διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων.  

o Μεγάλο μέρος διαφώνησε ότι υπάρχει μια ομάδα για τη λειτουργία της 

χρηματοδότησης και της προώθησης.         
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Τα τοπικά γραφεία ενημέρωσης τουριστών και η οργάνωση συνεδρίων. 

o Το σύνολο υποστήριξε ότι δε υπάρχουν γραφεία ενημέρωσης τουριστών. 

o Ένα μεγάλο μέρος συμφώνησε ότι συνεργάζεται με τα επαγγελματικά 

επιμελητήρια. 

o Το σύνολο δήλωσε ότι δε υπάρχουν γραφεία ενημέρωσης τουριστών. 

 

 

Τεχνική βοήθεια και πληροφόρηση για την ανάπτυξη και προβολή του τουρισμού. 

o Ένα μεγάλο μέρος δεν λαμβάνει τεχνική βοήθεια και πληροφόρηση από 

γραφεία ενημέρωσης τουριστών, συνέδρια τουρισμού, πανεπιστήμια. 

o Το σύνολο σχεδόν των ιδιοκτητών των αγροτικών καταλυμάτων 

απευθύνονται σε συμβούλους επιχειρήσεων, ειδικούς και επαγγελματίες για 

τις επιδοτήσεις που αφορούν τον τουρισμό.  

o Η πλειοψηφία κατανέμει τις δραστηριότητες βασισμένη στην εμπειρία 

o Αμφιταλαντεύονται οι απόψεις των ιδιοκτητών των αγροτικών καταλυμάτων  

για την παρακολούθηση συνεδρίων και εκθέσεων σχετικά με τον τουρισμό.    

 

Η υποστήριξη του τουρισμού από τη πλευρά της τοπικής κοινότητας 

o Το μείζον μέρος θεωρεί ότι η τοπική κοινότητα δε υποστηρίζει τον τουρισμό. 

o Η πλειοψηφία δήλωσε ότι οι κάτοικοι και η τοπική κοινωνία δε 

αντιλαμβάνονται την σημαντικότητα  τουρισμού. 

o Αμφιταλαντεύονται οι απόψεις σχετικά με τη υποστήριξη του τουρισμού από 

τους ηλικιωμένους κατοίκους.   

o Διίστανται οι απόψεις για το αν οι κάτοικοι είναι ενημερωμένοι για τις 

ευκαιρίες και τις θετικές επιπτώσεις που δημιουργεί ο τουρισμός.  
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Στο παρακάτω πίνακα απεικονίζονται με αύξουσα σειρά σπουδαιότητας οι διαστάσεις 

για την επιτυχημένη αγροτική τουριστική ανάπτυξη στη περιοχή της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, έτσι όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των ιδιοκτητών 

των δεκαεφτά τουριστικών καταλυμάτων.  

Πίνακας 6.1 - Διαστάσεις επιτυχίας αγροτικής τουριστικής ανάπτυξης Α.Μ.Θ 

 

 

Ιεραρχία Διαστάσεις Ποσοστό 

% 

   

1 Η αποτελεσματική οργάνωση του τουριστικού πακέτου 15.6 

2 Χρηματοδότηση και η διαχείριση των χρηματοδοτικών 

πηγών 

12.5 

2 Στρατηγικός σχεδιασμός 12.5 

3 Η ικανή ηγεσία   11.7 

4 Συντονισμός και συνεργασία μεταξύ τουριστικών 

επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές 

10.2 

5 Η υποστήριξη και η παρουσία της τοπικής 

αυτοδιοίκησης 

8.7 

6 Ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των ιδιωτικών 

επενδυτών και της τοπικής ηγεσίας 

7.7 

6 Τα τοπικά γραφεία ενημέρωσης τουριστών και η 

οργάνωση συνεδρίων 

7.7 

7 Τεχνική βοήθεια και πληροφόρηση για την αγροτική 

τουριστική ανάπτυξη και προβολή 

6.4 

8 Η υποστήριξη του τουρισμού από την πλευρά της 

τοπικής κοινότητας 

6.3 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
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7.1 Συμπεράσματα 

7.1.1 Από όσα προαναφέρθηκαν συμπεραίνουμε ότι υπάρχουν αρκετά 

πλεονεκτήματα και προϋποθέσεις ανάπτυξης του αγροτικού τουρισμού στην 

περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.        

o Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη  υπάρχει πλούσια χλωρίδα και πανίδα. 

Υπάρχει πληθώρα περιοχών που είναι προστατευμένη από το περιβαλλοντικό 

πρόγραμμα Natura 2000 και τη Συνθήκη Ramsar. Αυτό έχει θετικά 

αποτελέσματα στον τομέα του αγροτικού τουρισμού καθώς προσελκύσει 

τουρίστες που χαρακτηρίζονται από φυσιολατρία. 

o Εκτός της δυνατότητας που δίνεται στους τουρίστες να περιηγηθούν και να 

μελετήσουν τη φύση όπως επίσης και να θαυμάσουν το φυσικό κάλος, έχουν 

επιπλέον την δυνατότητα να ασχοληθούν με εναλλακτικές δραστηριότητες 

(mountain bike, διαδρομή με όχημα 4×4 ή μοτοσυκλέτα, κανό καγιάκ, 

ορειβασία-αναρρίχηση, ψάρεμα). 

o Επιπλέον στην περιοχή αυτή υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι και πολιτιστικοί 

πόροι, που είναι ένα επιπλέον στοιχείο προσέλκυσης τουριστών. 

o Το δίκτυο οδικών συγκοινωνιών στο εσωτερικό του διοικητικού 

διαμερίσματος ικανοποιεί πλήρως την επικοινωνία των τουριστικών 

καταλυμάτων και ειδικών περιοχών με αυτή των κύριων οδικών και 

σιδηροδρομικών εθνικών αξόνων. 

o Το διοικητικό διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνδέεται 

οδικώς(Εγνατία οδός) και σιδηροδρομικώς με τα όμορα κράτη Τουρκίας και 

Βουλγαρίας με διεθνής άξονες και επιπλέον εξυπηρετείται και αεροπορικώς 

με τα διεθνή αεροδρόμια Αλεξανδρούπολης και Καβάλας.   

o Λόγω των ενεργειακών έργων που είναι δρομολογημένων να γίνουν και της 

ενδεχόμενης επέκτασής τους υπάρχουν προϋποθέσεις για ακόμη περισσότερη 

αύξηση των επενδύσεων και κατ’ επέκταση προσέλκυση επισκεπτών.   

o Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της συνεργασίας και των σχέσεων μεταξύ των 

κατά τόπων τοπικών αυτοδιοικήσεων και των επιχειρηματιών που 

απασχολούνται με τον αγροτικό τουρισμό.   

o Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των 

εργαζομένων στον αγροτικό τουρισμό μέσα από εκθέσεις και σεμινάρια.    

https://el.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
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o Γίνεται προβολή των κατά τόπων περιοχών κατά κύριο λόγο όμως με 

πρωτοβουλία των επιχειρηματιών του αγροτικού τουρισμού. 

7.1.2 Πλην όμως, υπάρχουν και ορισμένα στοιχεία τα οποία έχουν αρνητική 

επίδραση στην ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού.  

o Η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνορεύει με την 

Βουλγαρία. Η χώρα αυτή είναι ανταγωνιστική ως προς αυτή τη μορφή 

εναλλακτικού τουρισμού καθώς η μορφολογία του εδάφους της, τα αντίστοιχα 

φυσικά πάρκα της οροσειράς της Ροδόπης και οι χειμερινοί προορισμοί έχουν 

τις ίδιες προδιαγραφές για την ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού. 

o Εντός Ελλάδας άλλες περιοχές που θεωρούνται ανταγωνιστικές ως προς αυτή 

τη μορφή τουρισμού είναι τα Ζαγοροχώρια, το Πήλιο, η Αράχοβα. 

o Δεν υπάρχει λογότυπο (brand name) για την Ανατολική Μακεδονία και 

Θράκη ή για τις κατά τόπους περιοχές της. 

o Το φαινόμενο της αστυφιλίας που υπάρχει έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη 

ανθρώπινου δυναμικού στο τομέα του αγροτικού τουρισμού, καθώς αρκετοί 

κάτοικοι των επαρχιακών περιοχών έχουν καταφύγει σε αστικά κέντρα. 

o Το τουριστικό πακέτο των κατά τόπων περιοχών υπολειτουργεί και 

παρουσιάζει ελλείψεις ως προς το σχεδιασμό του τουριστικού προϊόντος και 

την προβολή των αξιοθέατων της περιοχής. 

o Τα τοπικά γραφεία ενημέρωσης τουριστών των περιοχών που εξετάστηκαν  

στην έρευνα τώρα πλέον ή έχουν σταματήσει να λειτουργούν ή δε  

προσφέρουν προσωπική επαφή καθώς είναι ηλεκτρονικά.  

o Η τοπική αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να συνεισφέρει δημιουργικότερα στο 

τομέα του αγροτικού τουρισμού και κυρίως στη ανταποδοτικότητα των φόρων 

και στην προβολή της περιοχής. 

o Ο στρατηγικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη και προβολή της 

επισκεπτόμενης αγροτικής τουριστικής περιοχής και των αγροτικών 

καταλυμάτων βρίσκεται σε κατάσταση υπολειτουργίας που οφείλεται κατά 

ένα μεγάλο μέρος στη κυβέρνηση και στη τοπική αυτοδιοίκηση.   
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7.2 Προτάσεις 

Προκειμένου να βελτιωθεί ο αγροτικός τουρισμός του εδαφικού διαμερίσματος 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προτείνονται τα παρακάτω.  

o Προτείνεται η συνεργασία των κατά τόπων τοπικών αυτοδιοικήσεων 

(επιπέδου Δήμων) με τους επιχειρηματίες προκειμένου να διαμορφωθούν από 

κοινού τουριστικά πακέτα ικανά να προβάλουν την περιοχή κατά τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. 

o Για τη βελτίωση της ανάπτυξης της περιοχής προτείνεται η λειτουργία 

κέντρων ενημέρωσης τουριστών με μέριμνα των κατά τόπους τοπικών 

αυτοδιοικήσεων και της υπηρεσίας τουρισμού της περιφέρειας Α.Μ.Θ.  

o Προτείνεται δημιουργία λογότυπου των κατά τόπους περιοχών προκειμένου 

να γίνει πιο αναγνωρίσιμες στους επισκέπτες και πιο ανταγωνιστικές σε σχέση 

με τις άλλες αγροτικές τουριστικές περιοχές της υπόλοιπης Ελλάδας και της 

γειτονικής Βουλγαρίας. 

o Προτείνεται καλύτερη στελέχωση της περιφερειακής υπηρεσίας τουρισμού 

της περιφέρειας Α.Μ.Θ. προκειμένου να ανταπεξέλθει αποτελεσματικότερα 

στα καθήκοντα που έχει σε ένα τόσο ευρύ γεωγραφικό διαμέρισμα.  

o Προτείνεται ενεργότερη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου 

να γίνει αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων.    

o Προτείνεται δημιουργία ομάδων συνεργασίας των επιχειρηματιών των 

επιμέρους περιοχών κοινού αντικειμένου και σκοπού προς αντιμετώπιση 

συναφών προβλημάτων. 

o Προτείνεται μεγαλύτερη μέριμνα και ενεργότερη συμμετοχή των κατά τόπους 

τοπικών αυτοδιοικήσεων προκειμένου να παρέχονται διευκολύνσεις στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους στις κατά τόπους αγροτικές τουριστικές 

μονάδες(καθαριότητα, διευθέτηση επαρχιακών δρομολογίων, ενημέρωση με 

το δημοτικό τύπο κ.α.)  

o Προτείνεται διοργάνωση σεμιναρίων και ενημερωτικών εκθέσεων με μέριμνα 

της περιφερειακής υπηρεσίας τουρισμού για ενημέρωση και κατάρτιση όσων 

ασχολούνται με τον τομέα του αγροτικού τουρισμού στη περιφέρεια. 

o Προτείνεται να δοθούν μέρος από τα κουπόνια κοινωνικού τουρισμού για την 

ενίσχυση αυτής της εναλλακτικής μορφής τουρισμού. 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Αναφορικά με τον αγροτικό τουρισμό της Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης  

 

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας 

με τίτλο «Μέτρηση διαστάσεων επιχειρηματικής απόδοσης σε Υπαίθριες Τουριστικές 

Ορεινές Περιοχές. Η περίπτωση των ορεινών σημείων της Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης». Ο σκοπός του είναι η διεξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την 

επιχειρησιακή απόδοση και η καταγραφή των αντιλήψεων των ιδιοκτήτων των 

καταλυμάτων όσον αφορά τον αγροτικό τουρισμό. 

Θα σας παρακαλούσα να διαθέσετε λίγο από το χρόνο σας και να συμπληρώσετε το 

ερωτηματολόγιο. Οι απαντήσεις που θα μου δώσετε είναι εμπιστευτικές.  

Σας ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθεια σας.  

 

 

 

    Φοιτήτρια: Κουλούρη Αθανασία 

Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλειάδης Χρήστος 
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Τρόπος συμπλήρωσης ερωτηματολογίου:  

Επιλέγεται σε κάθε ερώτηση-πρόταση ένα αριθμό από το ένα μέχρι το εφτά, όποιο 

κατά την κρίση σας αντιπροσωπεύει καλύτερα την κάθε ερώτηση. Σας παραθέτω την 

ερμηνεία του κάθε αριθμού.   

1= Διαφωνώ απόλυτα 

2= Διαφωνώ 

3= Διαφωνώ λίγο 

4= Ούτε διαφωνώ αλλά ούτε συμφωνώ 

5= Συμφωνώ λίγο 

6= Συμφωνώ 

7= Συμφωνώ πλήρως 

Επιλέγεται σε κάθε ερώτηση-πρόταση ένα αριθμό από το συν δύο έως το μείον δύο, 

όποιο κατά την κρίση σας αντιπροσωπεύει καλύτερα την κάθε ερώτηση. Σας 

παραθέτω την ερμηνεία του κάθε αριθμού.   

+2 = Συμφωνώ πλήρως 

+1 = Συμφωνώ 

0 = Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 

-1 = Διαφωνώ 

-2 = Διαφωνώ πλήρως 

Επιλέγεται σε κάθε ερώτηση-πρόταση ένα αριθμό από το ένα έως το πέντε, όποιο 

κατά την κρίση σας αντιπροσωπεύει καλύτερα την κάθε ερώτηση. Σας παραθέτω την 

ερμηνεία του κάθε αριθμού.  

1 = Ασήμαντη πλήρως 

2 = Ασήμαντη 

3 = Ούτε σημαντική ούτε ασήμαντη 

4= Σημαντική 

5= Σημαντική πλήρως  

 

 

Σε όποιες ερωτήσεις υπάρχει το χαρακτηριστικό κουτάκι  τσεκάρεται το κουτάκι 

που ταιριάζει κατά την κρίση σας στην απάντηση που βρίσκεται δίπλα από αυτό.   



 

83 
 

 

Πρώτο τμήμα: Τα κίνητρα ενασχόλησης με τον αγροτικό τουρισμό. 

1. Ποιοι παράγοντες σας παρακίνησαν να ασχοληθείτε με τον τομέα του 

αγροτικού τουρισμού; 

 

  Ενίσχυση του εισοδήματος.(10) 

            Εκπαίδευση των επισκεπτών, ενημέρωση σχετικά με την φύση και τα 

τοπικά         έθιμα.(5) 

            Αλληλεπίδραση με άλλα άτομα/επισκέπτες.(4) 

            Προσωπικοί λόγοι (παραδείγματος χάρη είναι οικογενειακή επιχείρηση).(3) 

            Άλλοι λόγοι ……………………………………………………..(8) 

 

2. Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι για την επιτυχία σας; 

 

2.1 Προσωπικές δεξιότητες του επιχειρηματία για τη διαχείριση της 

τουριστικής μονάδας.  

 

                        +2(14)             +1(3)               0             -1               -2  

2.2 Η ποιότητα της φιλοξενίας (παραδείγματος χάρη σύγχρονες ανέσεις, 

καθαριότητα) .  

                         +2(17)             +1                   0             -1               -2 

 

2.3 Προσελκυστική δύναμη της τουριστικής επιχείρησης (παραδείγματος 

χάρη ποικιλία δραστηριοτήτων).  

                         +2(6)             +1(3)                 0(3)             -1(3)               -2(1) 

 

2.4 Σε σύγκριση με τους κύριους ανταγωνιστές μας εμείς είμαστε αρκετά 

επιτυχημένοι.   

                          +2(12)           +1(4)                 0             -1               -2 

 

2.5 Σε σύγκριση με τον μέσο όρο της κατάστασης στον τομέα μας εμείς 

είμαστε αρκετά επιτυχημένοι. 

 

                           +2(12)             +1(4)                 0             -1               -2 

 

 

 

3. Ποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες προσφέρει η τουριστική μονάδα 

στους τουρίστες-πελάτες; 
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            Παραδοσιακό φαγητό και γλυκό              Ναι(12)    Όχι(5) 

            Εκδρομή στη φύση-πεζοπορία                 Ναι(15)    Όχι(2) 

            Ποδηλασία(mountain bike)                      Ναι(2)      Όχι(15) 

            Ιππασία                                                     Ναι           Όχι(17) 

            Κανό-καγιάκ                                             Ναι          Όχι(17) 

            Rafting                                                      Ναι          Όχι (17) 

            Ορειβασία-Αναρρίχηση                            Ναι(2)     Όχι(15) 

            Τοξοβολία                                                 Ναι          Όχι(17) 

            Δραστηριότητες στο χιόνι                         Ναι          Όχι(17) 

            Αεραθλητισμός                                         Ναι          Όχι(17) 

           Διαδρομή με όχημα 4x4 ή μοτοσυκλέτα   Ναι(2)     Όχι(15) 

            Ενημέρωση- Εκπαίδευση τουριστών       Ναι(15)    Όχι(2) 

           Ψάρεμα                                                      Ναι(1)      Όχι(16) 

           Κυνήγι                                                       Ναι           Όχι(17) 

                   

4. Οι παρακάτω δραστηριότητες που απευθύνονται στους πελάτες-φιλοξενούμενους 

πόσο σημαντικά θεωρείται ότι συμβάλουν ως προς την επιτυχία της τουριστικής σας 

μονάδας; 

4.1. Γαστρονομία και οίνος        

       1(1)             2(1)           3             4(3)          5(8) 

4.2. Εκδρομή στη φύση 

       1(1)             2                 3          4(1)           5(14) 

4.3. Άθληση  

        1(3)            2(1)            3            4(2)           5 

4.4. Ενημέρωση – Εκπαίδευση 

       1                2(1)             3(1)        4(2)          5(11) 

4.5. Αγορές 

       1               2(1)              3(1)         4(2)          5(6) 
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Επιλέξετε σε κάθε ερώτηση-πρόταση ένα αριθμό από το ένα μέχρι το εφτά, 

όποιος κατά την κρίση σας αντιπροσωπεύει καλύτερα την κάθε ερώτηση.  

Δεύτερο τμήμα: Η αποτελεσματική οργάνωση του τουριστικού πακέτου.  

5. Εμείς αναπτύσσουμε τα τοπικά μας αξιοθέατα, ούτως ώστε να αποτελέσουν 

ένα υψηλής ποιότητας στοιχείο έλξης για τους επισκέπτες.  

 1             2               3                 4                5(1)                 6(6)                 7(9) 

 

6. Στα τουριστικά πακέτα επιτρέπεται η συμμετοχή από τη πλευρά της τοπικής 

κοινότητας, της περιοχής γύρω από την κοινότητα και των τοπικών 

επιχειρηματιών.  

1(1)             2(1)            3(3)            4                5(3)               6(3)               7(4) 

 

7. Γίνεται μια αποτελεσματική προβολή των περιοχών με μία έμφαση στη 

χορηγία ειδικών εκδηλώσεων και προβολή όλης της κοινότητας.  

             1(4)             2(1)               3(3)            4(2)                5(5)          6(2)                 7 

 

8. Οι συνεργασίες ενισχύονται μεταξύ των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης 

και των ιδιωτικών επιχειρηματιών όσο αφορά τον σχεδιασμό και την προβολή 

του τουριστικού προϊόντος.  

             1(5)             2(5)               3(3)             4(1)                5(2)          6             7(1) 

9.  Το τουριστικό πακέτο αποτελεί έναν επιτυχημένο συνδυασμό από 

καταλύματα, εστιατόρια, αξιοθέατα και καταστήματα.  

                1(2)              2               3(2)             4(4)                5             6(5)             7(3) 

 

 

Τρίτο τμήμα: Η ικανή ηγεσία. 

10. Το προσωπικό μας είναι ενθουσιασμένο, κατανοεί τη σπουδαιότητα του 

τουρισμού, δημιουργεί προοπτικές και προωθεί τον τουρισμό.  

1             2               3               4                5(2)              6(6)                7(2) 

 

11. Εμείς διαθέτουμε ικανά άτομα που διαχειρίζονται δίκαια τους διαθέσιμους 

πόρους και εξασφαλίζουν τη σωστή διαχείριση του οικονομικού κεφαλαίου 

και των πόρων από τη χρηματοδότηση.   

               1(3)           2(3)            3(1)             4(4)              5(3)         6(2)              7(1) 

 

12. Το προσωπικό μας έμαθε να συνεργάζεται ώστε να αντιμετωπίζει τα κενά και 

τα διάφορα προβλήματα.   

1           2               3              4(1)              5(4)               6(1)               7(4) 
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13. Είναι συνηθισμένο να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των οργανισμών της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, των ιδιωτών επαγγελματιών και επιχειρηματιών, των 

μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Όπως τα συνέδρια, κέντρα ενημέρωσης 

τουριστών, ξενοδοχεία/ τουρισμός και τα εμπορικά επιμελητήρια. 

 

1(5)              2(4)               3           4(4)                5(2)                 6(2)                7 

       

 

Τέταρτο τμήμα: Η υποστήριξη και η παρουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

14. Ύπαρξη υπηρεσίας χρηματοδότησης που να σκοπεύει στη ανάπτυξη και την 

προβολή του τουρισμού; 

              1(7)          2(4)               3(1)             4(1)                5(4)               6                 7 

 

15. Η ενεργητική παρουσία είναι πραγματική και στοχεύει στη δημιουργία και 

στη συντήρηση των υποδομών που σχετίζονται με τον τουρισμό; 

 

          1(9)             2(4)               3(1)                 4(1)                5(1)        6                 7(1) 

 

16. Δίνεται έμφαση στη διατήρηση της καθαριότητας και της υγιεινής της τοπικής 

κοινωνίας, ώστε η τοπική κοινωνία να παραμείνει ελκυστική και φιλική για 

τους επισκέπτες; 

 

            1(5)              2(1)               3              4(5)                5(3)        6(1)                 7(2) 

                          

 

17. Παρέχεται ουσιώδης εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και υποστήριξη 

για τους εργαζόμενους στο τομέα του τουρισμού; 

            1(12)             2(1)               3(1)                 4                5(1)         6                 7(1) 

 

 

18. Η τοπική αυτοδιοίκηση μας υποστηρίζει με χρηματικά κεφάλαια για τη 

δημιουργία τουριστικών βιβλιαρίων, εύκολη πρόσβαση στη περιοχή και μας 

υποστηρίζει στην αναβάθμιση της αισθητικής των τοπίων και άλλων σημείων 

της περιοχής.   

                  1(9)              2(2)               3(3)               4                5          6(3)                 7 
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Πέμπτο τμήμα: Η χρηματοδότηση και η διαχείριση των πηγών 

χρηματοδότησης. 

19. Οι ιδιωτικοί επενδυτές υποστηρίχθηκαν και ενισχύθηκαν από χρηματοδοτικά 

πρωτόκολλα (όπως το πρόγραμμα LEADER, Interreg κ.α); 

                  1(3)              2(1)               3                 4              5          6(1)               7(12) 

 

20. Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι εμπορικές τράπεζες είναι συντονισμένες και 

υποστηρίζουν τους ιδιώτες ώστε να επενδύσουν στον τουρισμό; 

                1(12)              2(1)               3(1)               4              5(2)        6(1)                 7 

 

21. Ενισχύεται η χρηματοδότηση των εργασιών που σχετίζεται με τη τουριστική 

ανάπτυξη και τη προώθηση του τουριστικού προϊόντος; 

               1(13)              2(1)               3(1)             4                5(1)         6                 7(1) 

        

22. Ο τοπικός φόρος που επιβάλει η τοπική αυτοδιοίκηση συμβάλει στη στήριξη 

των τουριστικών δραστηριοτήτων μας; 

                1(10)              2              3                4(2)                5(1)          6(4)                 7 

 

Έκτο τμήμα: Ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των ιδιωτικών 

επενδυτών και της τοπικής ηγεσίας. 

23. Η τοπική ηγεσία συνεργάζεται και μας βοηθάει με τις πρωτοβουλίες μας; 

   1(7)              2(4)            3(3)             4(1)            5(1)              6               7(1) 

24. Η τοπική ηγεσία αναγνωρίζει τις ανάγκες των ιδιωτικών επιχειρηματιών και 

επενδυτών. 

               1(10)          2(3)               3                 4                5(2)             6(2)                 7 

 

25. Η τοπική ηγεσία αναγνωρίζει ότι ο τομέας του τουρισμού πρέπει να 

υποστηρίζεται βασισμένος στη συνεργασία των ιδιωτών επιχειρηματιών και 

των τοπικών οργανισμών; 

   1(6)            2(3)           3(3)             4(1)                5(2)         6(1)               7(1) 

 

 

26. Το κράτος αντιλαμβάνεται ότι η ελκυστικότητα των ελληνικών προορισμών 

δε επιτυγχάνεται χωρίς την υποστήριξη των επιχειρήσεων. Η 

δραστηριοποίηση του κράτους για την προβολή των ελληνικών προορισμών 

δεν επιτυγχάνεται χωρίς την υποστήριξη των επιχειρήσεων.  
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                   1(11)          2(1)               3(1)            4(1)                5(2)      6(1)                7 

 

 

Έβδομο τμήμα: Στρατηγικός σχεδιασμός. 

27. Λόγω του σχεδιασμού, πραγματοποιείται αποδοτική χρήση και  διαχείριση 

των πόρων και των οικονομικών πακέτων; 

                 1(3)              2(7)               3(2)                 4              5(2)           6                 7 

 

28. Λόγω του σχεδιασμού, οι επιχειρήσεις δέχονται υποστήριξη όσον αφορά την 

ανάπτυξη και την προβολή του τουρισμού; 

                1(4)              2(8)               3(2)                 4                5              6                 7 

 

29. Κατά την διαδικασία του σχεδιασμού εμπλέκονται όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέλη;  

              1(6)             2(6)               3(2)                 4                5                 6                 7 

 

30. Όλοι οι συμμετέχοντες συντονίζονται με σκοπό την επίτευξη και την 

αναγνώριση ενός κοινού και αποδεκτού στόχου-σκοπού που αφορά την 

αποτελεσματικότητα και το όφελος όλων των συμμετεχόντων; 

                1(7)              2(6)              3                 4                5(1)               6                 7 

 

Όγδοο τμήμα: Συντονισμός και συνεργασία μεταξύ τουριστικών 

επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές.  

31. Η επιτυχία της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής μας οφείλεται στην 

ύπαρξη διαθέσιμου χρόνου και στη θέληση των επιχειρήσεων για συνεργασία; 

                  1              2               3                 4                5(4)               6(4)              7(9) 

32. Η επιτυχία μας οφείλεται στη ποικιλία των επιχειρήσεων που συνεργαζόμαστε 

(παραδείγματος χάρη καταστήματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια και αξιοθέατα); 

     

     1(1)          2             3(3)               4(1)                5(4)           6(4)              7(4) 

 

33. Οι επιχειρήσεις δημιουργούν συνεργατικές ομάδες για την τουριστική 

ανάπτυξη επενδύοντας σε αυτές χρόνο, χρήμα και ενέργεια; 

 

     1(7)            2                3(2)             4                5(3)         6(3)                7(2) 
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34. Έχουν αναπτυχθεί δίκτυα επικοινωνίας, συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ 

των εμπόρων λιανικής πώλησης στην περιοχή; 

     

            1(2)             2(1)                3                  4                5(2)                 6                7 

 

35. Στη τοπική μας κοινότητα υποστηρίζεται η συμμετοχή των νέων και νεαρών 

επιχειρηματιών στις συνεργατικές ομάδες; 

            1(2)            2(2)            3(1)              4(4)                5(1)        6(2)                 7(1) 

 

36. Στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως τα συνέδρια, γραφεία 

πληροφόρησης επισκεπτών, εμπορικά επιμελητήρια, συντονίζονται με στόχο 

να δημιουργήσουν πιο ευέλικτα ωράρια λειτουργίας για τους τουρίστες 

(παραδείγματος χάρη ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή, διαθέσιμα κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο κ.τ.λ) ; 

                  1(5)            2               3(1)                 4(2)                5          6(2)                 7 

 

37. Στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς συντονίζονται με στόχο την βελτίωση 

της αισθητικής της επισκεπτόμενης περιοχής(παραδείγματος χάρη 

χρωματισμός των κτηρίων); 

                1(11)            2(1)            3               4(2)                5(1)           6(1)                 7 

 

38. Στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς υπάρχει μια ομάδα συντονισμού για 

την διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων; 

               1(4)             2(2)            3(1)             4(1)             5(2)            6(6)                 7 

 

39. Στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς υπάρχει μια ομάδα για την λειτουργία 

της χρηματοδότησης και της προώθησης;    

                  1(9)              2             3(1)                 4                5(1)          6(2)                 7 

       

         

Ένατο τμήμα:  Τα τοπικά γραφεία ενημέρωσης τουριστών και η οργάνωση 

συνεδρίων.  

40. Τα συνέδρια και τα κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών είναι ενεργητικά και 

συνεισφέρουν (παραδείγματος χάρη, στη προώθηση του τουριστικού 

προορισμού, στη αναζήτηση και εύρεση χορηγών για τις τοπικές πολιτιστικές 

εκδηλώσεις, στην ενημέρωση και προετοιμασία νέων επενδυτών); 

             

1              2               3                 4                5(1)                 6                 7 
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41. Συνεργαζόμαστε με τα τοπικά επαγγελματικά επιμελητήρια;  

      

            1(3)             2               3                 4(2)                5              6(6)                 7(3)          

 

42. Τα γραφεία, υποστηρίζουν και συντονίζουν τη συνεργασία των επιχειρήσεων 

και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.   

                  1              2               3                 4                5(1)                 6                 7 

 

Δέκατο τμήμα: Τεχνική βοήθεια και πληροφόρηση για την ανάπτυξη και 

προβολή του τουρισμού.  

43.  Έχουμε την ουσιαστική τεχνική βοήθεια και πληροφόρηση υποστηρίζοντας 

τη συνεργασία με επιτροπές του τουρισμού, γραφεία επισκεπτών και 

συνέδρια, πανεπιστήμια; 

               1(10)             2(1)               3(2)                 4(1)                5(1)      6                 7 

 

44. Για τις επιδοτήσεις που αφορούν τη χρηματοδότηση του τουρισμού 

χρησιμοποιούμε σύμβουλους επιχειρήσεων, ειδικούς και επαγγελματίες; 

               1(2)             2               3(2)                 4                5(1)          6(3)               7(9) 

 

45. Τα μέλη μας κατανέμουν τις δραστηριότητες βασισμένοι στην 

εμπειρογνωμοσύνη;  

                 1            2               3                 4                5(1)              6(1)                 7(15) 

 

46. Η τεχνική βοήθεια και η απαιτούμενη πληροφόρηση αποκτιέται από  

συνέδρια, επαγγελματικά meetings και εκθέσεις των επαγγελματιών που 

οργανώνονται σε άλλες περιοχές.  

                1(6)            2               3(1)            4(2)              5(2)            6(3)               7(3) 

 

 

Εντέκατο τμήμα: Η υποστήριξη του τουρισμού από την πλευρά της τοπικής 

κοινότητας. 

47. Οι κάτοικοι πιστεύουν στον τουρισμό και τον υποστηρίζουν διότι ο τουρισμός 

δημιουργεί ευκαιρίες στην τοπική περιοχή; 

                  1(2)            2(2)             3(5)               4(2)             5(2)        6(4)                 7 
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48. Οι κάτοικοι και η τοπική κοινωνία αντιλαμβάνονται τον τουρισμό ως κάτι 

σημαντικό και αναγνωρίζουν ότι θα υπάρξει μια αύξηση του πληθυσμού κατά 

την διάρκεια της τουριστικής περιόδου, με ελάχιστες επιπτώσεις στις αξίες και 

στις παραδόσεις καθώς και στην αύξηση της εγκληματικότητας στη περιοχή.   

                1(3)             2(1)               3(2)             4(3)            5(3)       6(4)               7(1) 

 

49. Οι ηλικιωμένοι κάτοικοι υποστηρίζουν την ανάπτυξη του τουρισμού στη 

περιοχή τους;  

                 1(5)             2(2)               3(2)             4(1)           5(1)        6(4)              7(1) 

 

50. Οι κάτοικοι είναι ενημερωμένοι σχετικά με τις ευκαιρίες και τις θετικές 

επιπτώσεις που δημιουργεί ο τουρισμός. Αυτό είναι αποτέλεσμα της 

επιτυχημένης επικοινωνίας με τους κατοίκους της περιοχής; 

               1(2)             2(3)               3(2)               4(3)             5(5)        6(2)                 7 

 

 

 

51.Δώστε στις παρακάτω διαστάσεις τον συντελεστή βαρύτητας ανάλογα με το πόσο 

σημαντική είναι κατά την κρίση σας η κάθε διάσταση σχετικά με την αγροτική 

τουριστική ανάπτυξη. Η ταξινόμηση θα έχει ως εξής, το άθροισμα των συντελεστών 

βαρύτητας όλων των διαστάσεων να έχει σύνολο 100 %.  

Α) Η αποτελεσματική οργάνωση του τουριστικού πακέτου. ….. 

Β) Η ικανή ηγεσία  …… 

Γ) Η υποστήριξη και η παρουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης. …… 

Δ) Χρηματοδότηση και η διαχείριση των χρηματοδοτικών πηγών. ……. 

Ε) Ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των ιδιωτικών επενδυτών και της 

τοπικής ηγεσίας. ….. 

Στ) Στρατηγικός σχεδιασμός. …… 

Ζ) Συντονισμός και συνεργασία μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων που 

βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές....…. 

Η) Τα τοπικά γραφεία ενημέρωσης τουριστών και η οργάνωση συνεδρίων. 

………. 

Θ) Τεχνική βοήθεια και πληροφόρηση για την αγροτική τουριστική ανάπτυξη και 

προβολή . …. 

Ι) Η υποστήριξη του τουρισμού από την πλευρά της τοπικής κοινότητας…… 
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Προφίλ τουριστικής μονάδας: 

52. Όνομα αγροτικής τουριστικής μονάδας: …………………………… 

53.Τοποθεσία αγροτικής τουριστικής μονάδας: ………………………..  

54. Τηλέφωνο αγροτικής τουριστικής μονάδας: ……………………....... 

55. Όνομα ιδιοκτήτη αγροτικής τουριστικής μονάδας: ....………………… 

56. Έτος ίδρυσης αγροτικής τουριστικής μονάδας:            ≤ 1960             

                                                                                       1961 – 1970    

                                                                                       1971 – 1980    

                                                                                       1981 – 1990    

                                                                                       1991 -  2000    

                                                                                        2001 – 2010   

                                                                                         ≥   2011         

 

57. Τύπος τουριστικής μονάδας:   Παραδοσιακός ξενώνας   

                                                        Ξενοδοχείο                      

                                                        Ενοικιαζόμενα δωμάτια  

                     Ενοικιαζόμενες επιπλωμένες κατοικίες/σπίτια  

                                                        Studio                              

                                                       Διατηρητέο κτίσμα          

                                                             Άλλο …………………...... 

 

58. Περίοδος Λειτουργίας:  Μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες  

                                       Μόνο τους χειμερινούς μήνες       

                                       Όλο τον χρόνο                               
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  59.Σύνολο μηνών λειτουργίας: …………….. 

  60.Αριθμός κλινών καταλύματος:    <5      5-10       11-20      21-30     > 

31 

  61.Πληρότητα κλινών κατά την προηγούμενη περίοδο λειτουργίας: ………. 

   

Ατομικά στοιχεία: 

62. Επώνυμο: ……………………… 

63. Όνομα: ………………………… 

64. Τηλέφωνο: …………………….. 

65. Φύλο:  Άντρας    

            Γυναίκα   

66. Ηλικία:  18-24      

               25-40        

               41-60        

               60+       

67. Οικογενειακή κατάσταση:  Άγαμος/η             

                                            Έγγαμος/η            

                                            Διαζευγμένος/η    

                                              Χήρος/α             

68. Μόρφωση:  Απόφοιτος δημοτικού   

                     Απόφοιτος γυμνασίου  

                      Απόφοιτος λυκείου      

                      Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ     

                      Μεταπτυχιακό              

                      Διδακτορικό                 

 

69. Εισόδημα μηνιαίο:  < 500€             

                         501€ -700€      

                        701€ - 1000€    

                        1001€ - 1500€  
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                        1501€ - 2000€   

                        2001€ - 2500€  

                        2501€ - 3000€  

                               > 3001€            

                          

70.  Ποσοστό κερδών που αποκτάται από τον αγροτικό τουρισμό σε σχέση με το 

σύνολο του εισοδήματος σας………..  
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